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W numerze

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku w rodzinnym gronie

oraz sukcesów i spełnienia najskrytszych
marzeń w Nowym Roku życzą:

Burmistrz Gminy Stęszew,
Rada Miejska Gminy Stęszew

oraz redakcja „Wieści Stęszewskich”

„Lśni dookoła choinkowy blask,
niebo pełne śniegu, pełne gwiazd.
Niech radość w Święta wypełnia

Wasz dom, a Nowy Rok
blasku doda dniom”
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PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI
UCHWAŁA Nr XXI/207/2008
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie: podatku od nieruchomości

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części za 1 m² powierzchni użytkowej – 0,50

2. Od budynków rekreacji indywidualnej za 1 m² powierzchni użytkowej – 6,64
Pojęcie budynku rekreacji indywidualnej oznacza budynek przeznaczony do okresowego wypoczynku.

3. Od pozostałych budynków lub ich części w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego za 1 m² powierzchni użytkowej – 3,32

4. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej za 1 m² powierzchni użytkowej – 15,85

5. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym za 1 m² powierzchni użytkowej – 7,39

6. Od powierzchni użytkowej budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych za 1 m² powierzchni użytkowej – 3,21

7. Od budowli – 2% ich wartości

8. Od powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków za 1 m² powierzchni – 0,59

9. Od powierzchni gruntów:

a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych za 1 ha powierzchni – 3,90

b) pozostałych w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego
przez organizacje pożytku publicznego za 1 m² powierzchni – 0,18

§ 2.1 Zwalnia się od podatku od nieruchomości budynki, budowle oraz grunty lub ich części zajęte na potrzeby:
a. ochrony przeciwpożarowej,
b. świetlic i sal wiejskich,
c. wypożyczania książek i czytelnictwa,
d. świadczenia pomocy społecznej,
e. działalności kulturalnej,
f. obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół i placówek,
g. działalności sportowej.

2. Zwolnienia o których mowa w ust. 1 nie obejmują nieruchomości lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

§ 3.1. Pobór podatku od nieruchomości od osób fizycznych odbywa się w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej

2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.
Wyznacza się na inkasentów sołtysów i ustala dla nich wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od zebranych kwot.
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4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności

§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr X/111/2007 z dnia 29 października 2007 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PODATEK ROLNY
UCHWAŁA Nr XXI/208/2008
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1. Średnią cenę skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 roku ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycz-
nego z dnia 17 października 2008 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008 r. (M. P. z 2008 r.
Nr 81, poz. 717) obniża się z kwoty 55,80 zł. za 1 q do kwoty – 36,00 zł.

§ 2.1. Pobór podatku rolnego od osób fizycznych odbywa się w czterech ratach ustalonych w decyzji wymiarowej

2. Podatek płatny jest na konto Urzędu Miejskiego Gminy Stęszew

3. Zarządza się pobór podatku od osób fizycznych w drodze inkasa.
Wyznacza się na inkasentów sołtysów i ustala dla nich wynagrodzenie za inkaso w wysokości 3% od zebranych kwot.

4. Termin rozliczenia zebranych kwot – w terminie 3 dni od ustalonego terminu płatności

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew Nr X/110/2007 z dnia 29 października 2007 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH
UCHWAŁA NR XXI/209/2008
RADY MIEJSKIEJ GMINY STĘSZEW
Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2008 ROKU
w sprawie podatku od środków transportowych

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala, co następuje:

§ 1 Określa się stawki podatku od środków transportowych w następującej wysokości:

1. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony i poniżej 12 ton
a) pow. 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 572,00 zł
b) pow. 5,5 tony do 9 ton włącznie 728,00 zł
c) pow. 9 ton do poniżej 12 ton 936,00 zł

2. od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi, dopuszczalnej ma-
sy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów

a) od 3,5 tony do poniżej 12 ton 1352,00 zł
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4. od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą, lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowi-
tej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton – w zależności od liczby osi i rodzaju zawieszenia, stawki podatku określa załącznik
Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton do poniżej 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

a) od 7 ton do poniżej 12 ton 166,00 zł

6. od przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wy-
jątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – w zależności od liczby osi i rodzaju
zawieszenia, stawki podatkowe określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

7. od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia
a) mniejszej niż 30 936,00 zł
b) równej lub wyższej niż 30 1456,00 zł

§ 2 Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Gminy Stęszew X/109/2007 z dnia 29 października 2007 r.

§ 3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Stęszew

§4 Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

ZAŁĄCZNIK NR 1
do uchwały Nr XXI/209/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej, lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
(w tonach)

Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy
z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia osi

lub zawieszeniem uznanym jezdnych
za równoważne

Dwie osie
12 13 1020 1026
13 14 1144 1154
14 15 1216 1238
15 18 1622 1644

Równej lub wyższej niż 18 1840 1862
Trzy osie

12 15 1290 1304
15 17 1598 1612
17 19 1612 1624
19 23 1726 1738
23 25 2060 2074
25 26 2102 2220

Równej lub wyższej niż 26 2184 2288
Cztery osie i więcej

12 23 1892 1906
23 25 1872 1968
25 27 2008 2020
27 29 2288 2304
29 31 2288 2550
31 32 2288 2550

Równej lub wyższej niż 32 2496 2550
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ZAŁĄCZNIK NR 2
do uchwały Nr XXI/209/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą,
przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton.

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita Stawka podatku w złotych
zespołu pojazdów; przyczepa, naczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy

z zawieszeniem pneumatycznym zawieszenia
lub uznanym za równoważne

Dwie osie
12 18 1436 1488
18 25 1498 1540
25 31 1592 1602
31 40 1902 1944

Równej lub wyższej niż 40 2090 2402
Trzy osie i więcej

12 25 1518 1816
25 36 1736 1900
36 40 1902 1904

Równej lub wyższej niż 40 2236 2516

ZAŁĄCZNIK NR 3
do uchwały Nr XXI/209/2008 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 października 2008 r.

Stawki podatku od środków transportowych przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całko-
witą równą, lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku
rolnego.

Liczba osi i dopuszczalna masa Stawka podatku w złotych
całkowita zespołu pojazdów;
przyczepa, naczepa + pojazd

silnikowy (w tonach)
Nie mniej niż Mniej niż Oś jezdna (osie jezdne) Inne systemy zawieszenia

z zawieszeniem pneumatycznym
lub uznanym za równoważne

1 oś
12 18 188 208
18 25 240 384
25 28 354 604

Równej lub wyższej niż 28 406 614
Dwie osie

12 23 280 374
23 28 312 406
28 33 676 916
33 38 916 1394

Równej lub wyższej niż 38 1238 1820
Trzy osie

12 28 832 1144
28 36 936 1206
36 38 1040 1332

Równej lub wyższej niż 38 1112 1394
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20 listopada odbyła się kolejna sesja
Rady Miejskiej Gminy Stęszew.
Jak zawsze, po przyjęciu porząd-

ku sesji, głos zabrał burmistrz gminy, który
przedstawił sprawozdanie z działalności
międzysesyjnej, za okres od 29 października
do 20 listopada.

Burmistrz poinformował, że w tym cza-
sie trwały prace Zarządu Centrum Zagospo-
darowania Odpadów w Piotrowie. Przygoto-
wywano projekty techniczne oraz wnioski
o dofinansowanie tej inwestycji. Potrzeb-
nych jest ok. 270 mln zł na jej realizację.

Gmina przygotowywała też i składała
wnioski o dofinansowanie nowych inwesty-
cji, które realizowane będą w 2009 roku.
W tej chwili oczekuje na rozstrzygnięcia
w tej sprawie.

Odbyło się kolejne posiedzenie stowarzy-
szenia LEADER, które przybrało nazwę „Źró-
dło” – od Źródełka Żarnowiec. Gminy Buk,
Dopiewo i Stęszew będą podejmować wspól-
ne działania, w celu pozyskania środków fi-
nansowych na realizację gminnych przed-
sięwzięć. W ostatnim czasie zawiązano tak-
że Stowarzyszenie Gmin Mikroregionu
Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Rozpoczęły się prace remontowe mające
na celu przygotowanie lokalu dla pogotowia
ratunkowego, które od stycznia 2009 roku
będzie działać w Stęszewie.

Gmina podpisała akty notarialne dotyczą-
ce sprzedaży mienia gminnego. 4 z nich doty-
czyły sprzedaży garaży w Stęszewie, a 2 –
sprzedaży lokali mieszkalnych w Strykowie.

W ostatnim czasie rozstrzygnięto także
przetarg na zimowe utrzymanie dróg.

Na terenie całej gminy realizowane są
kolejne inwestycje m.in.:
– budowa chodnika przy ul. Kościańskiej

w Stęszewie oraz przy domu nauczyciela
w Stęszewie,

– budowa jezdni ulic: Łąkowej w Stęszewie,
Wiśniowej w Tomiczkach, Czereśniowej
w Dębnie,

– częściowy remont ul. Kórnickiej w Stęszewie,
– budowa boiska sportowego w Strykowie,
– rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stry-

kowie,
– budowa kanalizacji sanitarnej w Dębnie,

Dębienku, Stęszewie, Sapowicach, Wito-
blu i Zamysłowie. Wspominając o inwe-
stycjach kanalizacyjnych, burmistrz poin-
formował, iż często zdarza się tak, że kie-
dy powstają plany kanalizacyjne, to
mieszkańcy podpisują zgodę na jej budo-
wę, a kiedy dochodzi do sytuacji, że trzeba
wejść na ich działkę, to wcześniejszą zgo-
dę wycofują. Obecnie taka sytuacja ma
miejsce w Witoblu, na ul. Łódzkiej. Jeden
z właścicieli spowodował, że cała inwe-
stycja ulega opóźnieniu.

Na terenie gminy obchodzono 90. rocznicę
odzyskania niepodległości oraz Powstania
Wielkopolskiego. Z tej okazji przygotowano
dla uczniów gminnych szkół konkurs pla-
styczny, który rozstrzygnięty został na uro-
czystym spotkaniu w Muzeum Rolnictwa
w Szreniawie. 15 listopada, na stęszewskim
Rynku uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
zorganizowali piękny spektakl poetycko-mu-
zyczny. Dzień później uroczystości rocznicowe
odbyły się w Szkole Podstawowej w Modrzu.

Wcześniej – 8 listopada odbyła się nato-
miast impreza z okazji Dnia Seniora. W tym
roku zorganizowano ją w Tomiczkach.

Po raz kolejny omawiana była koncepcja
budowy hali widowiskowo-sportowej
w Stęszewie. Plany budowy hali udostępnio-
ne zostały mieszkańcom na gminnej stronie
internetowej. Każda zainteresowana osoba
może je obejrzeć i wyrazić swoją opinię na
gminnym forum. Wstępny koszt tej inwe-
stycji to ok. 20 mln zł.

Gmina prowadziła rozmowy na temat
budowy boiska hokejowego dla KS Lipno
przy ul. Trzebawskiej. Rektor AWF zapropo-
nował przekazanie wymienianej nawierzch-
ni za symboliczną kwotę, trwały więc dys-
kusje nad sfinansowaniem tego przedsię-
wzięcia.

Burmistrz poinformował także, że w ter-
minie 4–5 czerwca 2009 roku odbędą się

TARYFA WODY I ŚCIEKÓW
Uchwała Nr XXI/210/2008
Rady Miejskiej Gminy Stęszew
z dnia 30 października 2008 roku
w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków.

Rada Miejska Gminy Stęszew uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza taryfy wody i ścieków w następującej wysokości:
1) za 1 m³ wody – 2,24 zł + VAT
2) za 1 m³ ścieków – 3,60 zł + VAT

§ 2. Traci moc uchwała nr X/119/2007 z dnia 29 października 2007 r. w sprawie zatwierdzenia taryf wody i ścieków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stęszewa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Sesja Rady Miejskiej
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w Modrzu targi rolnicze, organizowane
przez angielską firmę. Będą one niewątpli-
wą okazją do szerszego wypromowania
gminy.

W omawianym okresie odbyła się wizy-
ta radnych będących członkami komisji pro-
mocji powiatu poznańskiego. Mieli oni oka-
zję poznać gminne instytucje kultury oraz
ich ofertę kulturalną.

Prowadzone był rozmowy z Agencją Nie-
ruchomości Rolnych na temat terenów bę-
dących jej własnością, a leżących w gminie
Stęszew. Rozmawiano o przejęciu dróg oraz
kotłowni w Jeziorkach, która miałaby zo-
stać przeznaczona na świetlicę. Podkreślić
należy, że tereny należące do Agencji są
w rażąco złym stanie. Gmina interwenio-
wała w celu zmiany tej sytuacji.

Burmistrz poinformował także, że gmi-
na otrzymała decyzję o przyznaniu jej przez
powiat 100 tys zł. na budowę chodnika przy
ul. Kościańskiej. Problem polega na tym, że
termin wykorzystania tych pieniędzy jest
bardzo krótki. Pojawiło się więc pytanie, czy
przyjąć te pieniądze i wykonać remont jesz-
cze w okresie zimowym, czy z pieniędzy
tych zrezygnować. Gmina podjęła decyzję,
że wykorzystamy przyznaną kwotę, ale
w związku z tym mogą się pojawić pewne
utrudnienia, gdyż prace budowlane trwać
będą w niesprzyjających warunkach atmos-
ferycznych.

Kolejną omówioną przez burmistrza
kwestią była organizacja szkoleń dla miesz-
kańców gminy. Obecnie trwają szkolenia
dla spawaczy, a w trakcie przygotowania
jest kurs obsługi wózków widłowych. W tej
sprawie pojawiły się problemy, gdyż zapisy
na szkolenia gmina prowadziła już dawno,
a chęć skorzystania z nich zgłosiło wiele
osób. Niestety później okazało się, że Urząd
Marszałkowski postawił warunek, aby ze
szkoleń skorzystali w pierwszym rzędzie rol-
nicy, którzy chcą się przekwalifikować. Taka
decyzja zamknęła możliwość doszkolenia
dla większości z pozostałych osób. Gmina
próbuje więc zaradzić tej sytuacji i szuka in-
nych firm szkoleniowych.

W swym sprawozdaniu burmistrz poru-
szył też kwestię kartek świątecznych, które
gmina zakupuje każdego roku dla swoich
współpracowników. W tym roku, poza To-
warzystwem Przyjaciół Dzieci swoje oferty
sprzedaży zgłosiły także inne towarzystwa.
Burmistrz podzielił więc pulę kartek, jakie
mają zostać zakupione pomiędzy wszystkie
te towarzystwa. Niestety spotkał się z kry-
tyką ze strony TPD i z opinią, jego przedsta-

wiciela, że „zemści się za to na burmistrzu”.
Takie sytuacje są absolutnie nie na miejscu.
Trudno też zrozumieć, co złego jest w rów-
nym podziale pieniędzy na świąteczne kart-
ki, pomiędzy wszystkie towarzystwa, skoro
każde z nich pomaga innym, chorym oso-
bom. Faktem jest również to, że TPD oferuje
kartki świąteczne w cenie 5–6 zł, a pozosta-
łe towarzystwa w kwocie – 2 zł.

Kolejną poruszoną kwestią była sprawa
ustalania budżetu na kolejny rok i wnio-
sków, jakie zgłaszały różne instytucje z tere-
nu Gminy Stęszew. Był wśród nich wniosek
Szkoły Podstawowej w Stęszewie o wymia-
nę 60 okien. Odbyła się więc wizytacja
w szkole, podczas której okazało się, że część
okien nie jest w ogóle domknięta lub jest wy-
stawiona z zawiasów. Burmistrz zasugero-
wał więc, aby, mając na uwadze dbałość
o powierzone mienie, najpierw wszystkie
okna pozamykać i pouszczelniać.

Odrębną kwestią było ustalanie z dyrek-
torami szkół, czy dni świąteczne i około-
świateczne będą przez uczniów odrabiane
czy też nie. Sprawa ta była poruszana jesz-
cze przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wte-
dy też ustalono, że 10 listopada będzie nor-
malnym dniem „roboczym”. Uznano bo-
wiem, że odrabianie go w sobotę nie
miałoby sensu. Nauka w soboty przynosi
mniejszy efekt, jest mniej dzieci itd. Ucznio-
wie stęszewskiej Szkoły Podstawowej poin-
formowani natomiast zostali, iż dzień
10.XI. mają wolny. W piątek 7.XI. okazało
się, że 10 listopada dzieci muszą jednak
przyjść do szkoły, gdyż „burmistrz tak ka-
zał”. Burmistrz odciął się zupełnie od tej in-
formacji. Stwierdził, że decyzja, iż 10 listopa-
da będzie dniem pracującym była wspólna
– dyrektorów szkół i gminy.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stęsze-
wie ustosunkował się do wypowiedzi bur-
mistrza, informując, że dzieci nie przynosiły
żadnych informacji, jakoby dzień 10. XI.
miał być dniem wolnym. Dyrektor przyznał
również, że złożył wniosek o wymianę
60 okien w szkole i, że rzeczywiście podczas
wizytacji okazało się, że jedno z okien było
wystawione z zawiasów, co po interwencji
burmistrza zostało naprawione.

Burmistrz odpowiedział, że nawet jego
syn będący uczniem stęszewskiej szkoły
przyniósł do domu wiadomość, że 10.XI. ma
być wolny. Poza tym wiele innych osób też
miało takie informacje.

Po sprawozdaniu burmistrza przyjęto
uchwały w sprawie:
– zmiany uchwały budżetowej na 2008 rok,

– wyrażenia zgody na rozpoczęcie i realiza-
cję projektu (inwestycji). Uchwała ta doty-
czy budowy, w 2009 roku drogi gminnej
Tomiczki – Tomice. Rada Gminy potwier-
dza, że przez cały czas trwania inwestycji
zabezpieczy ona środki finansowe na jej
realizację w budżecie gminy. Uchwała ta-
ka musiała zostać podjęta, gdyż wspo-
mniana inwestycja jest zgłoszona do dofi-
nansowania w ramach programu wielo-
letniego pod nazwą: „Narodowy Program
Przebudowy Dróg Lokalnych 2008–2011”,

– uchwalenia gminnego programu profilak-
tyki i rozwiązywania problemów alkoho-
lowych na rok 2009,

– upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomo-
cy Społecznej w Stęszewie do podejmowa-
nia działań wobec dłużników alimenta-
cyjnych,

– zaliczenia drogi Trzebaw – Będlewo do ka-
tegorii dróg gminnych. Droga Trzebaw –
Będlewo jest zakwalifikowana do katego-
rii dróg powiatowych. Starosta Poznański
złożył wniosek o przeklasyfikowanie jej do
kategorii dróg gminnych, ponieważ droga
ta nie spełnia definicji kategorii drogi po-
wiatowej. Służy ona potrzebom lokalnej
społeczności jako dojazd do sąsiednich
miejscowości, obiektów użyteczności pu-
blicznej itd. Gmina Stęszew zwróciła się
więc do Zarządu Powiatu Poznańskiego
o wydanie opinii w sprawie zaliczenia
drogi Trzebaw – Będlewo do kategorii dróg
gminnych. Tak też się stało, dlatego gmina
podjęła powyższą uchwałę,

– określenia inkasentów podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości.

Podczas dyskusji, jako pierwsza głos za-
brała członkini Towarzystwa Przyjaciół
Dzieci przy Szkole Podstawowej w Stęsze-
wie. Odniosła się do kwestii zakupu kartek
świątecznych od różnych towarzystw. Przy-
znała, że po raz pierwszy słyszy to, o czym
poinformował burmistrz. Wytłumaczyła, że
różnice cenowe kartek wynikają z faktu, że
część towarzystw ma zasięg ogólnopolski,
stąd też dużo większy nakład ich kartek. Mo-
gą więc one sobie pozwolić na niższe ceny.
Dodała, że wszystkie zebrane przez TPD pie-
niądze przeznaczane są na dzieci z terenu
gminy. W obecnym roku budżetowym To-
warzystwo przekazało znaczną kwotę pie-
niędzy, aby wysłać absolwenta Szkoły Pod-
stawowej na rehabilitację. Przeznaczyli też
pieniądze dla chorej 2 letniej mieszkanki
gminy. Przeznaczają pieniądze na podręcz-
niki, okulary, zakup obuwia, kurtek itd. Te
pieniądze są więc bardzo potrzebne.
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Burmistrz poinformował, że jego inten-
cją nie było wskazywanie na ceny kartek,
a na sposób, w jaki zachował się przedsta-
wiciel TPD. Dodał, że pomimo pogróżek wo-
bec jego osoby, pieniądze na zakup kartek
wydane zostały po równo – także na kartki
z TPD.

Przewodniczący Rady Rodziców Szkoły
Podstawowej ze Stęszewa poinformował, że
dzień wcześniej złożony został do Rady Gmi-
ny list otwarty, poparty ponad 400 podpisa-
mi, dotyczący problematyki lokalowej szko-
ły. Przewodniczący Rady Rodziców zapytał,
czy radni podjęli już może jakieś decyzje do-
tyczące spraw poruszonych w liście.

Przewodniczący Rady Gminy odpowie-
dział, że nie było fizycznej możliwość, aby
radni podjęli już jakiekolwiek decyzje, skoro
list wpłynął w godzinach południowych,
dzień przed sesją, a radni otrzymali go
w dniu sesji.

Burmistrz dodał, że jest zaniepokojony
faktem, że w ostatnim czasie dość sporo pe-
tycji wpłynęło właśnie ze Szkoły Podstawo-
wej w Stęszewie. Podziękował jednocześnie
rodzicom uczniów za zainteresowanie i za-
pewnił, że kwestie poruszone w liście
otwartym zostaną szczegółowo przeanali-
zowane. Zadeklarował on też wolę spotka-
nia i zaprosił na nie rodziców, w celu szcze-
gółowego omówienia problemu. Wyraził też
nadzieję na wspólne wypracowanie porozu-
mienia. Dodał jednak, że niepokoi go fakt, że
to rodzice zgłaszają problemy lokalowe
w szkole, które powinien skierować już daw-
no do gminy dyrektor szkoły. Przypomniał
też, że jeszcze rok temu dyrektor szkoły
chciał, aby na terenie „podstawówki” po-
wstała jeszcze szkoła średnia – co spotęgo-
wałoby problemy.

Przewodniczący Rady Rodziców podkre-
ślił, że sprawy poruszone w liście otwartym
są wyrazem wielkiego niepokoju rodziców
i, że skoro nie było możliwości zapoznania
się z treścią listu, to on pozwoli go sobie prze-
czytać na sesji. Najważniejsze kwestie pod-
niesione w liście dotyczą problemu „lokalo-
wego” w szkole. Zgodnie z danymi przyto-
czonymi w liście, szkoła przewidziana na
500 uczniów przyjmuje obecnie 650. Ponad-
to z każdym rokiem szkolnym przybywa go-
dzin lekcyjnych, a sal lekcyjnych nie. Likwi-
dowane są gminne szkoły. Wielu uczniów
uczęszcza do stęszewskiej szkoły na dwie
zmiany. Ławki i krzesła są przeważnie stare
i zniszczone. W bardzo złym stanie jest świe-
tlica szkolna. Rodzice uważają, że zbyt małe
środki przyznawane są na pomoce nauko-
we, a stare pomoce nie nadają się do użytku.

Przerażenie rodziców budzi też wizja uloko-
wania w szkole sześciolatków, dla których
poza godzinami lekcyjnymi przewidziane
są gry, zabawy edukacyjne na dywanie. Od-
powiednich do tego celu sal brak. Dzieci „ze-
rówkowe” męczą się już teraz w budynku
starego przedszkola, który jest ciasny i dusz-
ny. Rodzice proszą o zapoznanie się radych
ze starymi planami rozbudowy szkoły, któ-
ra miała być realizowana.

Burmistrz raz jeszcze zapewnił, że naj-
lepszym rozwiązaniem będzie rozmowa.
Nie ma on żadnych uprzedzeń, ale podkre-
śla, że część informacji zawartych w liście
otwartym jest dyskusyjna. Burmistrz za-
uważa, że fakt likwidacji gminnych szkół
nie wpłynął drastycznie na liczebność dzie-
ci w stęszewskiej szkole, gdyż jedynie dzieci
ze szkoły z Będlewa (czyli ok. 20 osób) prze-
niesione zostały do Stęszewa.

Przewodniczący Rady Gminy powie-
dział, że dziwi go fakt, że poruszone w liście
kwestie sygnalizowane są przez rodziców
radnym, a dyrektor szkoły (będący też ra-
dym powiatowym biorącym udział w se-
sjach Rady Gminy), wie, że podejmowane są
działania mające na celu wybudowanie ha-
li sportowej za 20 mln zł i ani razu nie wspo-
mniał, jakie problemy ma stęszewska pod-
stawówka. Pyta on więc, dlaczego ten temat
wypływa dopiero teraz, tak późno? Dodał
też, że dziwi go fakt, iż z jednej strony rodzi-
ce informują o bardzo złym stanie sal, świe-
tlicy, sprzętu szkolnego itd., a z drugiej stro-
ny burmistrz musi interweniować w tak
oczywistych sprawach jak dbałość o okna.
Przewodniczący Rady Gminy prosi więc bur-
mistrza o szczegółowe przygotowanie infor-
macji o stanie szkoły.

Przewodniczący Rady Rodziców odniósł
się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady
Gminy. Stwierdził, że nie należy „zawracać
tematu od strony zepsutych okien”. Uważa,
że trzeba się skupić na tych problemach, któ-
re zawarte zostały w liście i prosi radnych
o wnikliwe ich przeanalizowanie. Zaprasza
też do odwiedzenia starego budynku przed-
szkola, który według rodziców nie spełnia
żadnych standardów. Dzieci uczęszczające
do tego budynku męczą się w zbyt małych
salach, mają za mało toalet, a stołówka
znajduje się praktycznie pod schodami.

Głos zabrała też pani pracująca w biblio-
tece szkoły podstawowej. Wróciła do tema-
tu okien i wyjaśniła, iż nie o to chodzi, że
okna są nie zamknięte czy nie uszczelnione,
ale o to, że są stare i zmurszałe. Uznała też,
że ciężko jest jej słuchać wypowiedzi Prze-
wodniczącego Rady Gminy, którą odebrała

jako złośliwość. Namawiała radnych, aby
przyjechali do szkoły i sami ocenili sytuację.

Głos zabrał radny Stanisław Matuszew-
ski, który wyjaśnił, dlaczego sześciolatko-
wie przeniesieni zostali do budynku starego
przedszkola i muszą przebywać w gorszych
warunkach niż pozostała część przedszkola-
ków. Poinformował on, że w tym roku szkol-
nym do przedszkola w Stęszewie zgłosiło się
250 dzieci. Przedszkole wybudowane zosta-
ło na 100 dzieci, tak, aby były 4 sale po
25 dzieci. W ciągu ostatnich lat przedszkole
powiększono o kolejne 50 miejsc, adaptując
na sale zajęciowe salę gimnastyczną i szat-
nię. Tak więc, na chwilę obecną przedszkole
dysponuje 150 miejscami. Jak powtórzył,
w tym roku zgłosiło się natomiast 250 dzie-
ci. Powstał więc problem, co zrobić w takiej
sytuacji. Wiadomym jest, że sześciolatkowi
muszą zostać przyjęci do przedszkola, gdyż
taki jest obowiązek. Pozostało pytanie, w ja-
ki sposób wybrać resztę dzieci, które miałby
zostać przyjęte. Można było powołać komi-
sję społeczną, która dokonałaby wyboru, ale
nikt z czystym sumieniem nie podjąłby się
takiego zadania. Chcąc więc przyjąć wszyst-
kie zgłoszone dzieci, podjęto decyzję, że sze-
ściolatkowie na ostatni rok przedszkolny
przeniesieni zostaną do starego budynku
przedszkola. Prawdą jest, że warunki są
w nim gorsze, chociażby poprzez fakt, iż sa-
le zajęciowe są mniejsze. Dylemat był jed-
nak ogromny i nie pozostało nic innego jak
dokonać wyboru „cos za coś”.

Inny z przedstawicieli rodziców uczniów
szkoły podstawowej zauważył, że to, co po-
wiedział radny Matuszewski tylko potwier-
dza ich petycję. Dodał, że może więc warto
przemyśleć koncepcję budowy hali sportowej
i odłożyć ją na 3–4 lata, a w zamian za to roz-
budować przedszkole. Zauważył też, że roz-
mowa skupiła się na przedszkolu, a pamiętać
należy o tym, jakie warunki panują w szkole
podstawowej – ławki, drzwi i krzesła są od
lat nie wymieniane.

Burmistrz przyznał, że w kwestii przed-
szkola czujność wszystkich uśpiła trochę sy-
tuacja sprzed kilku lat, gdy było znacznie
mniej dzieci zapisywanych do przedszkoli.
Ponadto, podobnie, jak w innych gminach,
również i u nas pojawiła się perspektywa
uruchomienia przedszkoli niepublicznych.

Dyrektor szkoły podstawowej odniósł się
do kilku poruszonych wcześniej kwestii. Po
pierwsze stwierdził, że zaczyna się czuć win-
ny, iż zgłosił do wymiany 60 okien, skoro po-
wstał z tego jakiś problem. Po drugie powie-
dział, ze to nie on chciał „wciskać” szkołę śred-
nią na teren przy szkole podstawowej.
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Przyznał, że jako radny powiatowy zaintere-
sował się tym tematem, chociaż zgłoszony zo-
stał on nie przez niego, ale jeszcze za czasów
pierwszej kadencji rady powiatu. On bada tę
sprawę wśród radnych powiatu. Co do zarzu-
tów, iż nie zgłosił problemów szkoły wcze-
śniej, odpowiedział on, że ma on jako dyrektor
dwie rzeczy:
– arkusz organizacyjny – w którym ustala

się liczbę oddziałów, godzin lekcyjnych itd.,
– budżet – w którym szkoła „na starcie” dosta-

je od 3 lat o 300 tys. zł mniej. Brakujące środ-
ki są uzupełnianie w ciągu roku, ale zawsze
jest niepewność na co starczy, a na co nie.

Dyrektor szkoły podkreślił też, że nie
uczestniczył w przygotowywaniu listu
otwartego przez rodziców, a jedynie udzielał
odpowiedzi na zapytania, jakie były do nie-
go kierowane.

Burmistrz poinformował, iż państwo
przekazało gminom placówki oświatowe
z zapewnieniem, że przyznawana subwen-

cja oświatowa będzie w takiej kwocie, która
wystarczy na utrzymanie szkół (czyli na
płace i wydatki pozapłacowe). Dziś niestety
sytuacja jest taka, że subwencja nie pokry-
wa nawet płac netto. Gmina zwiększa więc
tę subwencje z własnych środków
o 40–50%, tak, by móc zaspokoić różne po-
trzeby. Niestety, właśnie w taki sposób „łata-
ne są dziury”. Sytuacja taka jest z resztą we
wszystkich gminach, nie tylko u nas.

Przedstawicielka rodziców stwierdziła,
ze jest na sesji po raz pierwszy, ale sytuacja,
którą obserwuje ją przeraża. Oceniła, że wła-
dze gminy i rodzice uczniów wraz z dyrekcją
szkoły stoją jak w dwóch różnych „obozach”,
a przecież powinni „mówić jednym głosem”.
Podkreśliła, że wszyscy tworzą jedną gminę,
jedną społeczność, dlatego też powinni
wspólnie działać i rozwiązywać problemy.

Przewodniczący Rady Rodziców zapytał
więc na zakończenie o termin spotkania,
o którym mówił burmistrz.

Burmistrz odpowiedział, że termin zo-
stanie uzgodniony jak najszybciej. Gmina
przygotuje tylko niezbędne informacje, po-
trzebne do rozmów i powiadomi rodziców
uczniów o spotkaniu. Zapewnił też, że z jego
strony nie ma absolutnie mowy o jakichkol-
wiek złośliwościach. Liczy on na szczerą,
merytoryczną dyskusję, która przyniesie
efekty.

Radny Krupa poprosił, aby gmina bardzo
rzetelnie przygotowała informacje dotyczą-
ce stanu szkoły, sytuacji lokalowej, analizy
demograficznej itd. Przyznał, że jest zasko-
czony informacjami o tak dramatycznej sy-
tuacji, jednocześnie przypomniał, że jeszcze
jakiś czas temu pojawiały się pomysły (Ra-
dy Rodziców Szkoły Podstawowej w Stęsze-
wie), aby w gminie pozostawić tylko jedno
gimnazjum. Na szczęście zostały one przez
radnych odrzucone, co w dzisiejszej sytuacji
okazuje się bardzo trafną decyzją.

red.

Z godnie z ustaleniami dokonanymi
podczas sesji, przedstawiciele trójek
klasowych, rodzice uczniów i dyrektor

szkoły spotkali się z radnymi i burmistrzem
gminy 4 grudnia w Urzędzie Miejskim.

Zgromadzonych powitał przewodniczą-
cy Rady Miejskiej, a burmistrz poinformo-
wał wszystkich, że radni dokładnie zapo-
znali się z postulatami przedstawionymi
w liście otwartym oraz, że odwiedzili budy-
nek szkoły oraz stary budynek przedszkola.
Przygotowano też informacje dotyczące sy-
tuacji demograficznej, lokalowej itp.

Powyższe informacje przedstawił radny
Matuszewski – odnosząc się do po kolei do
postulatów zawartych w liście otwartym.

Po raz kolejny wyjaśnił zgromadzonym,
dlaczego 6-latkowie przeniesieni zostali do
starego budynku przedszkola. Podobnie jak
na sesji poinformował, iż decyzja taka po-
dyktowana była zbyt dużą liczbą dzieci
zgłoszonych do przedszkola. Było ich aż 250.
Przedszkole wybudowane zostało na
100 dzieci, po czym, w ciągu kolejnych lat
powiększone zostało o kolejne 50 miejsc. Na
sale zaadaptowano bowiem salę gimna-
styczną i szatnię. Tak więc, na chwilę obec-
ną przedszkole dysponuje 150 miejscami,
a dzieci zgłoszono 250. Powstało pytanie, co

zrobić w takiej sytuacji. Wiadomym jest, że
sześciolatkowie muszą zostać przyjęci do
przedszkola, gdyż taki jest obowiązek. Pozo-
stało pytanie, w jaki sposób wybrać resztę
dzieci, które miałby zostać przyjęte. Można
było powołać komisję społeczną, która doko-
nałaby wyboru, ale nikt nie podjąłby się ta-
kiego zadania. Chcąc więc przyjąć wszyst-
kie zgłoszone dzieci, podjęto decyzję, że sze-
ściolatkowie na ostatni rok przedszkolny
przeniesieni zostaną do starego budynku
przedszkola. Dzieci te podzielono na 5 grup,
z czego jedną z grup przeniesiono do Szkoły
Podstawowej. Radny Matuszewski przy-
znał, że sale zajęciowe są w starym przed-
szkolu mniejsze, ale i liczebność grup jest
mniejsza.

Kolejnym z tematów była liczebność klas
w Szkole Podstawowej. Przedstawiona zo-
stała ona wszystkim zgromadzonym. Na-
stępnie poruszony został temat zmianowo-
ści w szkole. Radny Matuszewski poinformo-
wał, iż jest ona obliczana przy pomocy
współczynnika zmianowości, a jego oblicza
się dzieląc liczbę pomieszczeń do nauki przez
liczbę oddziałów. Matematycznie wydaje się
to łatwe, ale sprawę komplikują podziały na
grupy. Zmianowość dotyczy właściwie tylko
klas 1–3, gdyż klasy 4–6 uczą się na jedną

zmianę. W szkole jest 12 oddziałów klas
1–3 i 12 oddziałów klas 4–6. Dla oddziałów
klas 1–3 szkoła przeznaczyła 7 pomieszczeń
– stąd konieczność wprowadzenia zmiano-
wości. Radny dodał też, że najgorsza sytu-
acja, jeśli chodzi o liczbę uczniów jest w obec-
nych klasach 5 i 6. Dyrektor szkoły zapropo-
nował, aby obecne klasy 5 podzielić więc na
5 oddziałów. Otrzymał na to zgodę od gminy,
ale konsekwencją takiego działania byłoby
zlikwidowanie podziału na grupy. Zgodnie
z przepisami można go bowiem zastosować,
kiedy liczba uczniów w klasach przewyższa
24. Do gminy dotarło wtedy pismo od rad od-
działowych, które prosiły o zachowanie za-
równo podziału na grupy jak i zwiększonego
podziału – na 5 oddziałów. Na to zgody nie
mogli otrzymać.

Radny poruszył informację zawartą w li-
ście rodziców, jakoby wzrastała liczba
uczniów w szkole. Dodał, iż jest to niepraw-
da. Pokazał zgromadzonym, jak zmieniała
się liczba uczniów szkoły w latach
200–2008. Najwięcej uczniów uczyło się
w szkole w roku 2001/2002 oraz 2002/2003.
było ich odpowiednio: 720 i 734. W obecnym
roku szkolnym jest ich 617. Z roku na rok
maleje też liczba oddziałów. W roku
2002/2003 było ich 32, a od roku 2007/2008

Spotkanie z rodzicami
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jest ich 24. Radny przedstawił także infor-
mację dotyczącą liczby dzieci urodzonych
w latach 2002–2007, zamieszkałych w ob-
wodzie szkoły podstawowej w Stęszewie.

Kolejną poruszoną w liście kwestią była
informacja o tym, że gmina likwiduje szko-
ły. Radny Matuszewski przyznał, że tak się
dzieje, ale dodał, że do stęszewskiej szkoły
przeniesionych zostało jedynie ok. 20 dzieci
z Będlewa.

Radny nawiązał także do kwestii finanso-
wania szkół. Poinformował, że finansowanie
przedszkoli, zerówek, dowozów uczniów
oraz dowozów uczniów niepełnosprawnych
do szkół w Poznaniu to zadanie własne Gmi-
ny, na które nie otrzymuje ona żadnego dofi-
nansowania. Budżet państwa finansuje na-
tomiast szkoły poprzez dotację dla gminy –
tzw. subwencję oświatową. Naliczana jest
ona według ilości uczniów. W roku bieżącym
wyniosła ona 3645,72 zł na jednego ucznia,
zwiększona dla szkół na wsi o wskaźnik
0,38 i 0,04 dla uczniów gimnazjów. W 2007
roku subwencja oświatowa wynosiła
6 463 739 zł, a wydatki płacowe wyniosły
7 128 019 zł, czyli były wyższe od subwencji
o kwotę 664 280 zł.

Radny przekazał też informacje dotyczą-
ce budżetu szkoły. Dla przykładu, w roku
2003 budżet szkoły wynosił 2 212 700 zł,
a subwencja 6 795 762 zł – na wszystkie
gminne placówki. W roku obecnym budżet
szkoły wyniósł 2 560 947 zł, a subwencja
6 674 324 zł. Radny dodał też, że o tym, na co
zostają przeznaczone środki finansowe de-
cyduje dyrektor szkoły – jako dyrektor za-
kładu pracy. Wiadomym jest, że nigdy nie
wystarczy na wszystkie potrzeby i dlatego
trzeba dokonywać wyborów, co jest najważ-
niejsze.

Kolejną podniesioną w liście otwartym
sprawą była zbyt mała ilość środków finan-
sowych na pomoce naukowe. Radny Matu-

szewski przyznał, że jest to prawda i, że
ostatnio brak jest tych środków nie tylko
w stęszewskiej szkole. Dlaczego tak się dzie-
je? Nie wiadomo, ale od przyszłego roku bu-
dżetowego wydzielony zostanie w budżecie
odpowiedni paragraf, z którego środki prze-
znaczane będą na finansowanie pomocy na-
ukowych.

Co do kwestii zniszczonych ławek i krze-
seł, to radny wie, że dyrektor każdego roku
stara się wymieniać pewną ich część. Nie da
się jednak od razu wymienić wszystkich,
radny zaproponował więc, aby może spró-
bować wariantu bardziej oszczędnego, czyli
wymiany samych blatów i siedzisk. Tym
sposobem zaoszczędzone pieniądze można
by przeznaczyć np.: na zakup pomocy na-
ukowych. Pokazał też slajd z informacją, ja-
kie nakłady przeznaczane były w kolejnych
latach na remonty w szkole w Stęszewie.
Kwoty te przedstawiają się różnie, w zależ-
ności od roku i potrzeb wszystkich placó-
wek. Stęszewska szkoła otrzymała w ciągu
ostatnich kilku lat ponad 1 200 000 zł. Naj-
więcej, w roku 2006, kiedy to sfinansowany
został m.in.: remont elewacji całego budyn-
ku. Pamiętać należy, że gmina jest organem
prowadzącym dla 9 placówek oświatowych
i musi o nie dbać w równym stopniu.

Radny Matuszewski powrócił też do
sprawy rozbudowy szkoły. Wie, że istnieją
stare plany jej rozbudowy. Udało się z nich
zrealizować tylko część – dobudowano
1 skrzydło. Pozostałe plany zostały odłożo-
ne. Zapewnił, że radni na pewno ustosunku-
ją się do tego pomysłu.

Radny powrócił też do kwestii planowa-
nej reformy oświatowej. Na dziś jest ona na
etapie projektu, nikt nie wie jeszcze jak bę-
dzie wyglądał ostateczny projekt ustawy
i kiedy wejdzie ona w życie. Jeśli zacznie ona
obowiązywać, to wtedy gmina wraz z dy-
rektorami wszystkich szkół przygotuje się

do niej. Na tą chwilę bardzo zasadnym wy-
daje się po prostu poczekać.

Jako kolejny głos zabrał dyrektor szkoły,
który przedstawił diagnozę stanu i potrzeb
materialnych Szkoły Podstawowej w Stęsze-
wie. Pokazał, z jakimi problemami przyjdzie
się zmierzyć w kontekście planowanej refor-
my. Na początku odniósł się jednak do kwestii
zmianowości w szkole. Dodał, że współczyn-
nika zmianowości nie można obliczać tak
wprost, jak zrobił to radny Matuszewski. Po-
wodem tego jest rozdzielenie 1 etapu nauki
(czyli klas 1–3), od 2 etapu (klasy 4–6). Orga-
nizacja szkoły jest taka, że na piętrze są kla-
sy 4–6, a na parterze klasy 1–3. Pojawiło się
pytanie, czy (skoro jest zmianowość) nie moż-
na by było udostępnić sal na górze klasom
1–3. Dyrektor mówi, że nie chcą tego robić,
gdyż jest to sprzeczne z założeniami reformy.

Odniósł się do propozycji podziału klas 5,
który nie doszedł do skutku. Rady oddziało-
we rzeczywiście wystąpiły z pismem, aby
utrzymać podział na grupy przy jednocze-
snym zwiększeniu liczby oddziałów do pię-
ciu. Zgodził się też, że przepisy mówią o po-
dziale na grupy, gdy liczba uczniów przekra-
cza 24. Dodał jednak, że jeśli organ
prowadzący posiada środki finansowe, to
może dokonać takiego podziału przy mniej-
szej liczbie uczniów.

Dyrektor poinformował, że w szkole jest
12 oddziałów 1–3 i 12 oddziałów 4–6. Do te-
go trzeba dodać jedną klasę „0”. Reforma za-
kłada, że sale lekcyjne dla uczniów klas 1–3
powinny się składać z 2 części: edukacyjnej
– ze stolikami, krzesłami i tablicą oraz czę-
ści rekreacyjnej – z dywanem, zabawkami
dydaktycznymi itd. Dodatkowo klasy po-
winny być wyposażone w sprzęt audiowizu-
alny, komputery z dostępem do internetu,
dodatkowo uczeń powinien mieć możliwość
pozostawiania w szkole książek itp. Dyrek-
tor przedstawił symulację, jak powinny zo-

LICZBA UCZNIÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE
W LATACH 2002–2008

Rok szkolny Liczba uczniów
2000/2001 694

2001/2002 720

2002/2003 734

2003/2004 694

2004/2005 670

2005/2006 632

2006/2007 630

2007/2008 623

2008/2009 617

LICZBA DZIECI URODZONYCH W LATACH 2002–2007 ZAMIESZKAŁYCH
W OBWODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STĘSZEWIE

Rok Liczba dzieci
2002 90 + 4* = 94

obecna „0”

2003 76 + 4* = 80

2004 81 + 1* = 82

2005 70 + 3* = 73

2006 89 + 3* = 92

2006 89 + 3* = 92

2007 97 + 6* = 103

* – LICZBA DZIECI Z BĘDLEWA



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

117/2008

stać powiększone klasy, uwzględniając po-
wyższe wytyczne.

Ponadto, zgodnie z założeniami reformy,
zajęcia komputerowe wprowadza się już od
klas 1. Zakładając, że uczniowie klas 1 i 2 ko-
rzystaliby z pracowni komputerowej raz na
dwa tygodnie, to „zatka” się ona już po
pierwszym roku reformy. W związku z czym
konieczne byłoby utworzenie drugiej pra-
cowni.

Powrócić miałyby także zajęcia praktycz-
no-techniczne. Należałoby więc przygoto-
wać odpowiednią pracownię, gdyż szkoła ta-
ką nie dysponuje.

Dyrektor odniósł się także do kwestii re-
montów, malowania itp. Poinformował, że
każdego roku stara się, aby jakaś cześć szkoły
została odmalowana. Korytarze degenerują
się średnio co 3 lata, w tym też czasie należy je
odmalować. Stan szafek, stolików i krzeseł jest
zły. Szafki wyglądają ładnie, bo są odmalowa-
ne, ale nadają się do wymiany. Ławki i krzesła
są również w części wymieniane każdego ro-
ku, w pozostałych wymieniane są blaty.

Dyrektor pokazał też, jakie „mocne stro-
ny” ma szkoła. Należą do nich: pracownia
komputerowa, internetowe centrum multi-
medialne, multimedialna pracownia języ-
kowa oraz pracownia wychowania komu-
nikacyjnego.

Dyrektor przyznał, że pomoce naukowe
są przestarzałe, szczególnie książki. Dodał,
że na rynku istnieje obecnie wiele pomocy
multimedialnych, których szkoła nie ma. Są
to np.: tablice interaktywne (koszt jednej to
ok. 11 tys. zł).

Kolejną poruszoną kwestią były istniejące
bariery architektoniczne. Jeśli chodzi o wej-
ście do szkoły to uczniowie niepełnosprawni
nie mają trudności. Do korytarza głównego
również prowadzą specjalne platformy. Naj-
większym problemem jest transportowanie
uczniów na wózkach, na piętro. Pojawił się
pomysł zakupu tzw. schodołazu, ale szkoła,
jako instytucja nie może się ubiegać o środki
na jego sfinansowanie. Najlepszym rozwią-
zaniem byłoby wybudowanie windy.

Dyrektor powiedział też, że od kilku lat
szkoła ma problemy ze zbyt małymi środka-
mi przeznaczanymi na zakup materiałów
i wyposażenia. Skutek jest taki, że ok. poło-
wy października kończą się środki na te cele.

Dyrektor odniósł się również do pomysłu
zaproponowanego przez rodziców, dotyczą-
cego rozbudowy szkoły, pokazał mapkę tere-
nu szkoły i miejsca, w których można by by-
ło ewentualnie dokonać rozbudowy.

Do dyskusji przyłączyli się następnie ro-
dzice uczniów Szkoły Podstawowej. Jedna

z mam powiedziała, że rozumie, iż sytuacja
finansowa jest ciężka i nie można znaleźć
pieniędzy na wszystkie potrzeby. Zapytała
więc, czy nie można pozyskać dodatkowych
środków finansowych z UE.

Burmistrz wyjaśnił, że na tę chwilę nie
ma naboru wniosków na takie cele. To
Urząd Marszałkowski jest dysponentem
środków unijnych. Obecnie realizowany jest
program rozbudowy dróg i na te cele Urząd
Marszałkowski prowadzi nabór wniosków.
Tak więc na tę chwilę nie ma szans na żad-
ne dofinansowanie dla szkół.

Dyrektor szkoły poinformował, że jedyna
możliwość to ubieganie się o pieniądze z pro-
gramu kapitału ludzkiego – wyrównywa-
nie szans edukacyjnych. Szkoła złożyła od-
powiedni wniosek i czeka na odpowiedź.

Burmistrz zaznaczył jednak, że pienią-
dze z tego programu przekazywane są na
wyrównywanie szans, czyli np.: na zajęcia
edukacyjne, a nie na rozbudowę szkoły czy
jej infrastrukturę.

Kolejny z rodziców skomentował wystą-
pienie radnego Matuszewskiego i dyrektora
szkoły. Zmartwiły go rozbieżności pomiędzy
obiema prezentacjami. Uznał, że wizja rad-
nego jest taka, że wszystko jest sielsko i faj-
nie, a wypowiedź dyrektora pokazuje coś zu-
pełnie innego. Co do środków unijnych, to
poinformował, że natknął się na artykuł
w gazecie, informujący o tym, że gminie Ra-
kietnica udało się pozyskać ok. 6,7 mln zł. na
budowę gimnazjum. Rodzic zgłosił też uwa-
gę, że cyfry przedstawiające liczbę urodzeń
w gminie (w wystąpieniu radnego Matu-
szewskiego) są przekłamane, bo przecież
wiele dzieci jest napływowych.

Burmistrz poinformował więc, że gmina
nie ma wpływu na to, czy przybyli miesz-
kańcy się meldują czy też nie. Obowiązek
ustawowy jest jasny i wszyscy powinni go
przestrzegać. Co do dofinansowania otrzy-
manego przez Rakietnicę, to poinformował,
że jest ona gminą wiejską. W związku z tym
sposób rozpatrywania jej wniosków jest zu-
pełnie inny niż naszej gminy – miejskiej.
W „Wieściach” wyjaśniony zostanie wszyst-
kim sposób rozpatrywania i „punktowania”
wniosków. Dodał też, że nasza gmina rów-
nież składa wnioski o dofinansowanie unij-
ne. Ale czym innym jest złożenie wniosku,
a czym innym otrzymanie dofinansowania.
Burmistrz odniósł się także do potrzeb, jakie
przedstawił dyrektor szkoły. Są one ogrom-
ne, ale ogromne są też koszty, jakie musiały-
by zostać poniesione na ich realizację. Czy
nikt nie bierze tego pod uwagę? Pojawiły się
informacje, że gmina otrzyma jedynie

13 tys. zł. na realizację potrzeb poreformo-
wych. Taka kwota nie wystarczy nawet na
na organizację 1 oddziału. Dodał, iż smutne
jest to, że o tak ważnych rzeczach jak dobro
naszych dzieci decydują kwestie finansowe.

Przewodniczący Rady Miejskiej skomento-
wał wypowiedź jednego z rodziców, informu-
jąc, iż on wcale nie widzi rozbieżności pomię-
dzy prezentacją radnego Matuszewskiego,
a prezentacją dyrektora szkoły. Różnią się one
z prostego powodu – radny przedstawił suche
fakty, informacje o obecnej sytuacji szkoły
i budżetu, a dyrektor szkoły przedstawił infor-
macje w odniesieniu do reformy oświatowej.

Jedna z mam przyznała, że wszyscy rozu-
mieją jak ciężka jest sytuacja finansowa. Oni
chcieliby jednak poznać opinię radnych, do-
wiedzieć się jakie decyzje zamierzają podjąć.
Jakie kroki podjęte zostaną w kwestii wy-
miany okien, remontów, likwidacji utrud-
nień dla dzieci niepełnosprawnych itd.

Inny z rodziców zasugerował, że być mo-
że lepiej było przeznaczyć pieniądze np.: na
budowę windy, niż na remont parkingu
przed szkołą.

Jeden z radnych zapytał, czy rodzice ma-
ja jakiekolwiek punkty odniesienia podczas
formułowania swoich propozycji. Dodał, że
pracuje w poznańskich szkołach i widzi jak
fatalne warunki w nich panują. W wielu
szkołach dzieci kończą naukę o godz. 17–18.
Radny przyznaje, że i on chce, aby nasze
dzieci miały jak najlepsze warunki, ale nie
da się w żaden sposób zrobić wszystkiego.

Przewodniczący Rady Rodziców zapropo-
nował, by radny odwiedził poznańskie
przedszkole na os. Śmiałego.

Przewodniczący Rady Gminy powie-
dział, że nie należy brać pod uwagę sytuacji
skrajnych (ani tych najlepszych, ani najgor-
szych), tylko szukać rozwiązań optymal-
nych dla naszych dzieci, biorąc pod uwagę
naszą sytuację i nasze możliwości.

Kolejny radny powiedział, że bardzo się cie-
szy, iż rodzice wykazują tak ogromną troskę
o los swoich dzieci. Dodał, że radni też się o nie-
go troszczą. Są pewne rzeczy, które można zro-
bić i, które zostaną zrobione, ale nikt nie może
oczekiwać, że od razu rozpocznie się rozbudo-
wa szkoły. Na to bowiem nikt nie znajdzie
środków „od zaraz”. Należy pamiętać, że środ-
ki na finansowanie szkół stanowią ok. 30% ca-
łego gminnego budżetu, jest to przecież dużo.
Radny zadeklarował w swoim imieniu, że Ra-
da pomoże rozwiązać przynajmniej część pro-
blemów. Wypowiedział się również w kwestii
składania wniosków do UE. Dodał, że nie bę-
dąc radnym myślał, że jest to bardzo prosta
sprawa, a wcale tak nie jest. Samo przygoto-
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wanie wniosku jest bardzo kosztowne, gmina
musi więc bardzo dokładnie rozważyć, jakie
są szanse na pozyskanie danych środków i do-
piero wtedy składać wniosek. Nie możemy
składać nieskończenie wiele wniosków, z któ-
rych nic nie wyniknie, muszą być one przemy-
ślane, muszą być ocenione realne szanse uzy-
skania dofinansowania.

Głos zabrał kolejny z rodziców. Poinfor-
mował, że pochodzi on z gminy kościań-
skiej, w której wybudowano w ostatnich la-
tach 2 szkoły z środków unijnych.

Burmistrz poinformował, że gmina Ko-
ścian ma również inną sytuację, gdyż jest
gminą wiejską. Tam funkcjonuje osobno
miasto Kościan i gmina Kościan. Wójt pozy-
skał środki finansowe na budowę tych szkół
jeszcze w czasie, gdy Polska nie była w UE.
Z tego też powodu pieniądze można było po-
zyskać z innych funduszy unijnych. Poza
tym, na terenie naszej gminy działa 9 placó-
wek oświatowych, a na terenie Gminy Ko-
ścian – ok. 3 szkół. Sytuacja jest więc zupeł-
nie inna. Poza tym, na 15 listopada br. został
przygotowany budżet. Nie ma w nim środ-
ków przewidzianych na rozbudowę szkoły,
bo żadne takie wnioski nie zostały zgłoszone
podczas tworzenia budżetu. Aby nie być go-
łosłownym, burmistrz pokazał także zesta-
wienie wniosków kierowanych przez szkołę
w ciągu ostatnich kilku lat. Nie było w nich
ani razu słowa o problemach lokalowych
szkoły. Budżet na kolejny rok zawiera nato-
miast środki finansowe na remonty, pomoce
dydaktyczne itp. Po uchwaleniu tego budże-
tu przez Radę, będziemy myśleć, jak te środ-
ki rozdysponować. Burmistrz poruszył także
kwestię budowy windy. Nie ma wątpliwość,
że jest ona potrzebna, ale sytuacja gminy jest
taka sama jak i szkoły – nie mogą one, jako
instytucje ubiegać się o sfinansowanie takie-
go zakupu. Na sugestie, że zamiast remontu
parkingu można było sfinansować budowę
windy, burmistrz odpowiedział, że: po
pierwsze część rodziców zdecydowanie po-
stulowała o remont parkingu, po drugie –
koszty budowy windy znacznie przewyższa-
ją koszt remontu parkingu. Dla przykładu, ta
mała platforma, która powstała przy stę-
szewskim Ośrodku Zdrowia kosztowała
180 tys. zł – i jest to cena z roku 2005. Bur-
mistrz przyznał, że przyjdzie się zmierzyć
również z tematem budowy w szkole windy
i nikt się od tego nie odcina.

Jeden z radnych, po raz kolejny zapytał,
dlaczego wszelkie problemy szkoły wyarty-
kułowane zostały w liście otwartym,
a wcześniej nikt nigdy o nich nie wspo-
mniał. Na żadnym spotkaniu, żadnej sesji

czy posiedzeniu komisji nikt nie informował
o tak ogromnych problemach. Przypomniał
także, że jeszcze niedawno postulowano
o to, aby uczniów ze Strykowa i Modrza
przenieść do Stęszewa. Radni bronili się jak
mogli, aby nie dopuścić do realizacji tego po-
mysłu. Teraz widać, jak dobrze, że do tego
nie doszło. Poza tym radny podkreślił, że
nikt nie odcina się od problemów szkoły, któ-
re będą sukcesywnie rozwiązywane. Pamię-
tać jednak trzeba, że istnieje w gminie 9 pla-
cówek i każda z nich ma swoje potrzeby,
żadnej nie można pominąć. Skomentował
również, że wygląda na to, iż rodzice zgłosi-
li problemy lokalowe w ostatniej chwili, bo
jeszcze 1 września nie było takich tematów.

Rodzic zapytał, jak to możliwe, że radni
nic nie wiedzieli o problemach szkoły. Prze-
cież część z nich reprezentuje Stęszew. Czy
ich obowiązkiem nie jest wiedzieć, co się
dzieje?

Glos zabrał radny Matuszewski, który po
pierwsze odpowiedział jednemu z rodziców,
że jego intencją nie było przedstawianie sy-
tuacji, że jest „fajnie”, tylko przedstawienie
faktów. Nie komentował ich, nie mówił, czy
jest źle czy dobrze – przedstawił fakty, z któ-
rymi się nie dyskutuje.

Dyrektor szkoły odniósł się natomiast do
zarzutu, że nikt wcześniej nie informował
o problemach lokalowych szkoły. Przyznał
on, że do głowy im nie przyszło, że ktoś „rzu-
ci” pomysł rozbudowy szkoły. Do tej pory
nikt o tym nie mówił.

Kolejny z rodziców powiedział, iż oni na-
prawdę rozumieją sytuację i nie oczekują, że
wszystkie postulaty zostaną od razu zreali-
zowane. Zaproponował, że może warto wy-
pracować jakiś plan działania, który byłby
wspólny dla wszystkich szkół.

Głos zabrał także reprezentant rodziców
dzieci z przedszkola. Podziękował rodzicom
dzieci szkolnych, że martwią się również lo-
sem przedszkola, ale powiedział, że nie mo-
gą oni porównywać sytuacji w przedszkolu
poznańskim, do ich przedszkola, wybudo-
wanego na początku zeszłego wieku. Pew-
nych rzeczy nie da się bowiem „przesko-
czyć”. Mógł zostać wykonany remont stare-
go budynku przedszkola, ale potrzebna była
kuchnia, aby oba budynki mogły działać.
Trzeba było zdecydować, co wybrać. Odniósł
się też do sprawy pozyskiwania środków
z UE. Dodał, że pani dyrektor przedszkola
wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie.
Niestety, na wniosków było 162, a pieniądze
otrzymało 1 przedszkole. O tym należy pa-
miętać, a nie jedynie sugerować składanie
wniosków. Powiedział też, że jego dziecko

chodzi do starego budynku przedszkola i jest
w nim szczęśliwe, co wyraźnie zdziwiło jed-
ną z przedstawicielek rodziców dzieci szkol-
nych. Przedstawiciel rodziców dzieci przed-
szkolnych dodał, że to właśnie maluchy na-
leży zapytać, czy rzeczywiście są
nieszczęśliwe w przedszkolu. Nie uważa on,
że w przedszkolu jest sielsko, ale zarówno
dyrekcja jak i nauczycielki zapewniają dzie-
ciom atmosferę, która powoduję, że jest im
w przedszkolu dobrze.

Do innej kwestii nawiązała jedna z mam
ucznia szkoły podstawowej. Stwierdziła, że
w Stęszewie „nie ma nic”. Nie ma żłobka,
przedszkole i szkoła są przepełnione, a dzie-
ci i młodzież nie mają co robić w czasie wol-
nym od zajęć szkolnych. Poinformowała, że
dzieci są wożone do innych gmin na zajęcia
dodatkowe, rekreacyjne.

Burmistrz poinformował, że w ubiegłym
roku oddany został do uzytku lokal nr 7, na
ul. Poznańskiej, w którym mieści się klub,
przypisany Domowi Kultury. Można zgła-
szac konkretne propozycje, jakie zajęcie ma-
ją się w nim jeszcze odbywać. Burmistrz po-
prosił, aby młodzież rzeczywiście takie pro-
pozycje zgłaszała. Dodał też, że jakiś czas
temu radni odwiedzili stęszewskie Gimna-
zjum, właśnie po to, aby usłyszeć, jak mło-
dzież chciałaby spędzać czas wolny od zajęć.
Nie otrzymali oni jednak żadnej konkretnej
odpowiedzi, propozycji. Burmistrz zapewnił
też, że porozmawia z panią dyrektor Domu
Kultury, aby zweryfikowała ofertę zajęć dla
młodzieży.

Jeden z rodziców zaznaczył, że dyrektor
Domu Kultury ma wypłacaną pensję z ich
podatków i to właśnie ona powinna wyjść
z propozycją zajęć, a nie młodzież. Gdyby
dzieci miały zgłaszać pomysły to byłyby ich
pewnie setki. W tej chwili Dom Kultury pro-
ponuje jedynie spotkania dla seniorów i za-
jęcia plastyczne dla dzieci, a to za mało. Nie
do pomyślenia jest również to, aby Dom Kul-
tury był zamknięty na cały miesiąc letni.

Na zakończenie glos zabrał jeden z rad-
nych, który po pierwsze odniósł się do kwe-
stii tego, że w Stęszewie się „nic nie dzieje”.
Stanowczo zaprotestował on takiej tezie. Po-
informował, że każdego roku wpływają do
gminy wnioski o sfinansowanie działalności
gminnych klubów sportowych, czy innych
organizacji. Każda z nich zawsze otrzymuje
pieniądze. Zauważył też, że nie jest prawdą,
iż potrzebne są środki finansowe dla osób,
które prowadziłby zajęcia dla dzieci, opieko-
wały się nimi w tym czasie. Sam jest działa-
czem klubu sportowego i wie, iż prawie 99%
osób działających dla dobra dzieci nie pobie-
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ra za to pieniędzy. Zgadza się, że być może
należy poprawić funkcjonowanie Domu Kul-
tury, ale inicjatywa powinna wyjść także ze
strony społeczeństwa, bo żadna z inicjatyw,
z jaką wyjdzie społeczeństwo nie pozostanie
bez reakcji. Radny powrócił także do kwestii
problemów lokalowych szkoły. Przypomniał,
że jeden z rodziców zarzucił, iż radni nie wie-
dzą co się dzieje. Sytuacja jest taka, że list
otwarty rodziców odebrany został przez rad-
nego jak wołanie o pomoc. Sytuacja w nim
przedstawiona była tragiczna. Po dzisiejszej
wizytacji szkoły okazało się, że na szczęście
nie jest aż tak źle. Radni mieli więc prawo

być zdziwieni. Przypomniał też pismo Rady
Rodziców Szkoły Podstawowej, w którym za-
pewniali, że w szkole jest tak dobrze, że nale-
żałoby do Stęszewa przenieść wszystkie dzie-
ci z gminy. Pyta więc, co teraz by się działo.
Po raz kolejny zapewnił, że prośby rodziców
nie pozostaną bez reakcji, że krok po kroku
realizowane będą potrzeby dzieci. Nie można
jednak wymagać, że od razu dojdzie do roz-
budowy szkoły, bo jest to niemożliwe ze
względów finansowych. Poza tym potrzeby
te zostały zgłoszone bardzo późno. Przypo-
mniał, że niewiele brakowało, a wydano by
20 mln zł. na budowę hali. Być może, zgodnie

z sugestiami rodziców, uczestniczących
w ostatniej sesji pomysł jej budowy będzie
trzeba ponownie przemyśleć.

Dyrektor szkoły dodał, iż jest pozytywnie
zbudowany dyskusją, która była meryto-
ryczna i nie zawierała złośliwości. Powie-
dział, ze wszyscy pracujemy dla gminy, dla
wspólnego dobra naszych dzieci. Zaapelo-
wał więc, aby wypracować wspólne stano-
wisko, aby polepszyć sytuację dzieci.

Do jego prośby dołączył się jeden z rodzi-
ców, który dodał, że czekają oni na propozy-
cje rozwiązań ze strony radnych.

red.
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W celu ułatwienia mieszkańcom
gminy kontaktu z zarządcami
dróg – przedstawiamy poniżej ich

wykaz, wraz z numerami telefonów osób
odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie
poszczególnych odcinków. Przypominamy

także, że obowiązek utrzymania zimowego
chodników należy do właścicieli przyle-
głych posesji

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi krajowe
GDDKiA 061 442 33 11
Rejon Nowy Tomyśl

Henryk Urbaniak 061 813 41 32
Kier. Obwodu w GDDKiA

Dyżur do akcji zimowej 061 813 41 32
w Obwodzie Zamysłowo

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

5 Poznań – Wrocław II
32 Zielona Góra – Stęszew II

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi wojewódzkie
Dyżur w RDW Kościan 065 512 17 74 lub 065 512 17 84

Kazimierz Różdżka 065 512 17 74
Kier RDW Kościan

Andrzej Ciążkowski 065 513 10 83
Kier Obwodu Racot

Zdzisław Kluczyk 0601 796 034 065 573 91 61
„DROGBUD” Gostyń

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

306 Buk – Stęszew – Dymaczewo Nowe III
431 Granowo – Dymaczewo Nowe – Kórnik III

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej– drogi powiatowe
Dyrektor ZDP Koziegłowy 061 859 34 30

Wiesław Jankowiak 0501 029 331 061 813 47 72
Kierownik Obwodu

Drogowego Zamysłowo

Wykaz dróg powiatowych w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania

2402P Dopiewo – Stęszew IV
2457P Rybojedzko – Tomice – Trzcielin VI
2413P Skrzynki – Podłoziny VI
2493P Będlewo – Łódź –Trzebaw – dr. nr 5 VI
2494P Trzebaw – Stęszew VI
2450P Strykowo – Rybojedzko IV

Zimowe utrzymanie dróg
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2451P Strykowo – Modrze III
2456P Tomiczki – Bielawy III i V
2452P Modrze – Piotrowo VI
2453P Piotrowo – Drożdżyce VI
2454P Modrze – Maksymilianowo IV i VI
2455P Tomice – Piekary VI i IV
32656 Skrzynki – Bielawy III
2459P Granowo – Piekary VI
2498P Piekary – Sznyfin IV
2458P Buk – Piekary IV
2500P Skrzynki – Tomiczki III

Wykaz dróg i tel. do akcji zimowej – drogi gminne
Kto tel. kom. tel. służb.

Pinczak Włodzimierz 061 819 71 22
Burmistrz

Leśny Bernard 0602 356 475 061 819 71 23
Sekretarz

Alejski Aleksander 0697 888 249 061 819 71 26
UMG Stęszew

Grześkowiak Zbigniew 0608 383 314 061 819 54 31
Dyr. ZGKiM

Wykaz dróg w utrzymaniu zimowym

Nr drogi Nazwa drogi Standard utrzymania
330000P Stęszew – Modrze (odc. dr. 003 – m. Twardowo) IV
330001P Strykowo – Twardowo (odc. zabudowy m. Twardowo) IV
330002P Twardowo – Wronczyn III
330003P Zamysłowo – Twardowo (odc. zab. Zamysłowa) III
330004P Srocko Małe – Twardowo III
330007P Srocko Małe /PGR/ – Zaparcin (odc. Srocko Małe PGR – dr. nr 5) III
330011P Będlewo – Witobel (odc. zab. Będlewa) V
330013P Witobel – Srocko Małe (odc. dr. 015 – dr. nr 5) V
330015P Stęszew – Witobel III
330016P Stęszew – Osowa Góra (odc. ul. Mosińskiej) IV
330017P Trzebaw – Dymaczewo (odc. Trzebaw – Górka) V
330022P Stęszew – Wypalanki (odc. zab. wsi Dębna) IV
330023P Stęszew – Wielkawieś odc. zab. wsi Dębna, Krąplewa i Wielkiejwsi) IV
330024P Stęszew – Krąplewo IV
330026P Rybojedzko – Słupia (odc. zab. Słupii) IV
330027P Rybojedzko – Mirosławki IV
330029P Mirosławki – Tomice (odc. zab. wsi Mirosławki) V
330032P Twardowo – Antonin IV
330033P Stęszew – Antonin (odc. zabudowy ul. Sadowej) IV

Standard III i IV – odśnieżanie i posypywanie
Standard V – odśnieżanie
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W Stęszewie, w budynku gminnym
przy ul. Poznańskiej 11 trwają pra-
ce remontowe, których celem jest

przystosowanie pomieszczeń do działalno-
ści podstacji pogotowia. Ma ona bowiem za-
cząć funkcjonować w gminie od stycznia
2009 roku.

Rozmowy na temat podstacji pogoto-
wia w naszej gminie trwały od dwóch

lat. Udało się je sfinalizować we wrze-
śniu br.

Obecnie w budynku przy Urzędzie Gmi-
ny przygotowywane jest miejsce na garaż
dla karetki oraz pomieszczenia, w któ-
rych wykonywane będą wszelkie czynności
związane z funkcjonowaniem pogotowia.

Fakt powstania podstacji pogotowia
w gminie jest znaczący. Poprawi to na

pewno bezpieczeństwo mieszkańców,
szczególnie w sytuacji, w której coraz czę-
ściej dochodzi do wypadków drogowych.
Na przystosowanie budynku do funkcjono-
wania podstacji pogotowia gmina prze-
znaczyła środki finansowe w wysokości
70 000,00 zł.

red.

Przygotowania do uruchomienia
stacji pogotowia ratunkowego trwają

3 grudnia br. stęszewska Biblioteka Pu-
bliczna świętowała 60-lecie działalno-
ści. Na uroczystość z tej okazji przyby-

ło wiele osób.
Gospodyni wieczoru – dyrektor Bibliote-

ki – Anna Krupecka powitała przedstawicie-
li władz samorządowych, dyrektorów gmin-
nych szkół, bibliotekarzy, czytelników oraz

wszystkie osoby zaprzyjaźnione z bibliote-
ką. Pani dyrektor przywitała także byłą dy-
rektor biblioteki Danutę Latosik.

Po przedstawieniu krótkiej historii po-
wstania biblioteki, dyrektor Krupecka uho-
norowała dyplomami „najwierniejszych”
czytelników. Znalazły się wśród nich zarów-
no panie, które od wielu lat zapoznają się ze

zbiorami bibliotecznymi, jak i najmłodsi
czytelnicy, którzy są bardzo częstymi gośćmi
biblioteki.

Specjalne podziękowania otrzymały tak-
że panie bibliotekarki pracujące w filiach
stęszewskiej biblioteki.

Następnie przyszedł czas na gratulacje
dla pani dyrektor. Burmistrz gminy podzię-

60-lecie Biblioteki
Publicznej w Stęszewie

Remont pomieszczeń Remont pomieszczeń
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kował wszystkim osobom współtworzącym
bibliotekę. Podkreślił, jak ważna jest ich pra-
ca, która służy całemu lokalnemu środowi-
sku. Pogratulował pani dyrektor, życząc
wielu wspaniałych jubileuszy. Złożył też na

jej ręce upominek, dyplom oraz bukiet kwia-
tów.

Wszyscy zgromadzeni goście przyłączyli
się do życzeń, przekazując pani dyrektor
kwiaty.

Ostatnim akcentem oficjalnej części spo-
tkania był występ kwartetu smyczkowego
Classic Kwartet. Goście zostali następnie za-
proszeni na poczęstunek, połączony z pre-
zentacją zdjęć z życia biblioteki.

J.Z.

14, 15 i 16 listopada to dni, podczas
których bardzo aktywnie obcho-
dzono na terenie gminy Stęszew

90. rocznicę Odzyskania Niepodległości i Wy-
buchu Powstania Wielkopolskiego.

Już w piątek, w stęszewskim Gimnazjum
zorganizowano Konkurs Pieśni Patriotycz-
nej oraz Bieg „Żołnierza – Powstańca”.

W Konkursie Pieśni Patriotycznej najlep-
si okazali się uczniowie klasy I c, drugie
miejsce zajęła klasa II c, a trzecie – ucznio-
wie z klasy I b.

W konkurencji sportowej najlepsi okaza-
li się przedstawiciele klasy I c.

Po zakończeniu obu rywalizacji, wszyscy
zgromadzeni w stęszewskim Gimna-

zjum wzięli udział w „Marszu Wolności” uli-
cami Stęszewa. Zakończył się on uroczy-
stym złożeniem kwiatów pod pomnikiem
na rynku.

Po południu, w Urzędzie Gminy odbyło
się także wręczenie nagród wszystkim
uczestnikom konkursu plastycznego „Zwy-
sięskie Powstanie Wielkopolskie 1918/1919”.

Kolejną część obchodów rocznicowych
zaplanowano na sobotę. Wszyscy mieszkań-
cy mogli obejrzeć w Gimnazjum prezentacje
multimedialne oraz wystawy okolicznościo-
we. Wiele osób wzięło też udział we mszy
św. odprawionej w kościele parafialnym. Po
mszy, na stęszewskim rynku rozpoczął się
spektakl poetycko-muzyczny. Zgromadził

Uroczystości rocznicowe

Burmistrz przekazuje kwiaty na ręce Anny Krupeckiej

Uhonorowane bibliotekarki Grupa najwierniejszych czytelników Classic Kwartet

Zaproszeni goście składają gratulacje pani dyrektor

Pokaz historycznych zdjęć
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on wielu mieszkańców, którzy, pomimo
chłodu chcieli obejrzeć, program artystycz-
ny przygotowany przez nauczycieli
i uczniów stęszewskiego Gimnazjum.
W spektaklu wzięli udział nie tylko aktualni
gimnazjaliści, ale także absolwenci tej szko-
ły oraz inne osoby, chcące uczcić obchody
rocznicowe. Program spektaklu został bar-
dzo skrupulatnie przygotowany. Na rynku
powstała duża, zadaszona scena, wokół roz-
palono ogniska. Były piosenki i wiersze oko-
licznościowe, a także przyjazd Ignacego Ja-
na Paderewskiego (granego przez jednego

z uczniów) oraz jego płomienne przemówie-
nie. Z rzutnika wyświetlano zdjęcia z cza-
sów Powstania. Cały spektakl spotkał się
z bardzo gorącym przyjęciem. Każdy z wy-
stępów nagradzany był gromkimi brawa-
mi. Publiczność doceniła ogromny wkład
pracy osób, które zorganizowały uroczy-
stość rocznicową. Klimat, jaki wytworzył
się tego wieczora na stęszewskim rynku był
niezapomniany.

Ostatnim akcentem wieczoru był pokaz
musztry paradnej w wykonaniu Ochotnicze-
go Reprezentacyjnego Oddziału Ułanów Mia-

sta Poznania – w barwach 15 Pułku Ułanów
Poznańskich. Oragnizatorom obchodów
rocznicowych należą się gratulacje i podzię-
kowania za ogrom pracy i zaangażowanie,
jakie włożyli w przygotowanie uroczystości.

16 listopada zorganizowane zostały tak-
że obchody rocznicowe w Modrzu. Złożono
tam kwiaty na grobie Powstańca – Antonie-
go Bródki. Odprawiona została uroczysta
msza za Ojczyznę, a późnym południem,
w szkole podstawowej odbyła się wieczorni-
ca poetycko muzyczna.

J.Z.

Gimnazjaliści składają kwiaty pod pomnikiem na rynku Uczestnicy konkursu plastycznego

Uczniowie klasy Ic w Konkursie Pieśni

W mammobusie przez 5 dni wykonywano badania

Występ gimnazjalistówTaniec, który rozpoczął spektakl

W Stęszewie, od 24 do 28 listopa-
da trwały badania mammograficz-
ne. Mogły z nich skorzystać bez-

płatnie mieszkanki gminy w wieku od 50 do
69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie
miały przeprowadzanej mammografii.

Zainteresowanie badaniem było bardzo
duże. Na każdy z pięciu dni mammografii
zapisało się prawie 80 pań, co daje ogólną
liczbę ok. 400 mieszkanek, które wyraziły
chęć wzięcia udziału w badaniu.

red.

Badania
mammograficzne
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24 listopada br. zorganizowane zo-
stało w stęszewskim Gimna-
zjum spotkanie, w ramach profi-

laktycznego programu słowno-muzycznego
pt.: „Dopóki Masz Wybór”. Pomysłodawcą
i organizatorem spotkania był stęszewski
Ośrodek Pomocy Społecznej.

Program „Dopóki Masz Wybór” prze-
znaczony jest dla młodzieży, a jego celem
jest pokazanie młodym ludziom, jakie ry-
zyko wiąże się z sięganiem po alkohol
i narkotyki.

Autorem i wykonawcą programu jest
Piotr Nagiel (wokalista, autor muzyki i tek-
stów, założyciel zespołu STO%), który uzmy-

sławia młodym ludziom, jakie są skutki
używania alkoholu i narkotyków, które mo-
gą doprowadzić do uzależnienia a nawet
śmierci.

Wizyta muzyka i jego zespołu spotkała
się z ogromnym zainteresowaniem ze stro-
ny stęszewskiej młodzieży. Trafiła do nich
szczerość i otwartość muzyka, który sam
był uzależniony od alkoholu i narkotyków.
Stęszewscy uczniowie byli wyraźnie poru-
szeni i zadowoleni ze spotkania, czego
dowód dali nawet na internetowej stronie
zespołu, wpisując podziękowania.

Następnego dnia zorganizowane zostało
szkolenie dla dorosłych, dotyczące tematyki

przeciwdziałania narkomanii w szkołach.
Przeznaczone było ono dla nauczycieli,
przedstawicieli policji, Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej itp. Mogli się oni miedzy innymi do-
wiedzieć, jak rozpoznawać narkotyki, gdzie
są one najczęściej chowane itp.

Oba spotkania, w ramach akcji przeciw-
działania alkoholizmowi i narkomani spo-
tkały się z dużym zainteresowaniem. Szcze-
gólnie udany okazał się program przygoto-
wany dla młodzieży, dlatego też
w przyszłym roku planowane będą podobne
inicjatywy.

J.Z.

Program profilaktyczny
„Dopóki Masz Wybór”

B urmistrz Gminy Stęszew na „Gminny
Dzień Seniora” do Tomiczek, 8.11.2008
r. zaprosił ponad 160 osób. Na gości

z całej gminy czekały pięknie nakryte stoły,
pyszne ciasto, kawa, herbata i… czekolada.

Burmistrz Gminy pan Włodzimierz Pin-
czak i Przewodniczący Rady Miejskiej Gmi-
ny Stęszew pan Mirosław Potrawiak skiero-
wali do gości życzenia serdeczne, dziękując
im za przybycie.

Scenografia z kolorowymi płotkami, sto-
łem, na którym leżały jabłka, żółtymi pta-
kami w przestrzeni prezentowała się cieka-
wie.

Jako pierwszy na scenie wystąpił zespół
„Wesoła Gromada” z Klubu Seniora Domu

Kultury w Stęszewie, prezentując „Spotka-
nie na podwórku”. Pani Maria Biała napisa-
ła scenariusz, Kazimierz Gibczyński grał na
akordeonie i śpiewał. Dowcipne dialogi, we-
sołe piosenki sprawiły, że publiczność reago-
wała brawami.

Powiatowa Młodzieżowa Kapela Du-
dziarska „Koźlary” z D.K. Stęszew z ludową
muzyką idąc przez całą salę grała a publicz-
ność klaskała w takt radosnej muzyki.
Wkroczywszy na scenę członkowie kapeli
swój występ urozmaicili wesołymi monolo-
gami oraz śpiewem a’capella.

Wybrzmiały dudy i skrzypce, na scenie
zaśpiewała i na gitarze zagrała strykowska
gimnazjalistka Anna Bendowska.

Prowadzony przez panią Katarzynę Budę
wokalny zespół dziecięcy „Cantare” z D.K.
wykonał cztery piosenki m.in. „Po drodze
szukam przyjaciela”, „Wszystko się zmie-
nia”.

Zespół „Modrzanki” z Modrza na podsta-
wie scenariusza pani Weroniki Polaczek za-
prezentował program, który prowadził pan
Eugeniusz Wencel, a początek był taki: z we-
sołą muzyką wszedł do sali pełnej gości ze-
spół „Arabica Bens”. Owe „Arabki” przeby-
wając od maja w Polsce, „zdobyte” pewne
umiejętności artystyczne z gwarą ludową
włącznie – pokazały na scenie. Gorąco okla-
skiwano m.in. dialog „niesłyszącej z głu-
chą”. Prowadzący losował imiona, a osoby,

Gminy Dzień Seniora
w Tomiczkach
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które je nosiły wstały i zostały „obdarowa-
ne” brawami i piosenką.

„Nowa Arabka” Renata Kaźmierczak gra-
ła na akordeonie i śpiewała piosenki.

Akcentem końcowym imprezy było wy-
stąpienie pani Julii Jeżykiewicz z Trzebawia,

która oprócz podziękowań skierowanych do
burmistrza i występujących powiedziała
piękny wiersz o przesłaniu patriotycznym.

Pan Włodzimierz Pinczak podziękował
paniom z Tomiczek m.in. pani Hannie Sło-
ma, za przygotowanie poczęstunku,

a wszystkim twórcom programu artystycz-
nego gratulował dobrego poziomu wystę-
pów. Wyraził nadzieję na kolejne spotkania.

Barbara Bawer
Dyrektor Domu Kultury

w Stęszewie

Wesoła Gromada i jej „Spotkanie na podwórku” Zespół „Cantare” ze stęszewskiego Domu Kultury

Gości wita burmistrz gminy wraz z przewodniczącym Rady i dyrektor Domu Kultury Seniorzy bawią się doskonale

Wystąpienie Julii Jeżykiewicz Występ młodej wokalistki Anny Bendowskiej
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Dowcipny występ „Modrzanek” Kapela Dudziarska Koźlary

N a początku listopada w Kórniku odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu Poznań-
skiego w Szachach. Gminę Stęszew re-

prezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej
w Stęszewie. Najlepiej zaprezentowała się Bo-

gna Czerwińska – uczennica klasy trzeciej,
która zdobyła złoty medal w kategorii dziew-
cząt. W kategorii chłopców brązowy medal
wywalczył Tymon Czerwiński – uczeń klasy
szóstej. Rodzeństwo wywalczyło awans do

Finału Mistrzostw Wielkopolski, które odbędą
się w grudniu. Życzymy kolejnych sukcesów!

Szkołę również reprezentowali Jan Ko-
nieczny i Gwidon Tomczak.

J.P.

Kolejny sukces młodych
szachistów…

Jan KoniecznyGwidon TomczakBogna Czerwińska

Z prawej brązowy medalista Tymon CzerwińskiZ lewej złota medalistka Bogna CzerwińskaTymon Czerwiński
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28 października, w stęszewskiej
Szkole Podstawowej zorganizo-
wane zostało spotkanie dla

pierwszoklasistów. Jego celem było przypo-
mnienie dzieciom zasad ruchu drogowego
oraz przekazanie odblaskowych przedmio-
tów, zwiększających widoczność pieszego
na drodze.

Na spotkaniu obecni byli m. in: przedsta-
wiciel starostwa powiatowego oraz przed-
stawiciele policji i Państwowej Strazy Pożar-
nej. Każdy z gości omówił problemy i zagro-
żenia, jakie mogą czyhać na uczestników
ruchu drogowego.

Dzieci z dużym zainteresowaniem słu-
chały i z równie dużym zaangażowaniem

uczestniczyły w dyskusji. Jak można się by-
ło przekonać, doskonale wiedziały, jakich
zasad należy przestrzegać na drodze. Po dys-
kusji, uczniowie otrzymali kolorowe odbla-
ski oraz książeczki dotyczące tematyki bez-
pieczeństwa.

J.Z.

O bezpieczeństwie na drodze

Pierwszoklasisci z odblaskami Strażak wręcza dzieciom odblaskowe bransoletki

24 października, w Muzeum Naro-
dowym Rolnictwa i Przemysłu
Rolno-Spożywczego w Szrenia-

wie otwarta została wystawa poświęco-
na Powstaniu Wielkopolskiemu, mająca
upamiętnić niepodległościowy zryw Wiel-
kopolan w 90. rocznicę tamtych wyda-
rzeń.

Otwarcie wystawy połączone zostało
z uroczystością wręczenia nagród laure-
atom konkursu plastycznego „Zwysięskie
Powstanie Wielkopolskie 1918/1919”. Brali
w nim udział uczniowie szkół podstawo-
wych oraz gimnazjalnych z terenu gmin
Stęszew, Komorniki i Dopiewo.

Uroczystość zorganizowana przez Mu-
zeum w Szreniawie zgromadziła wielu go-
ści. Byli wśród nich także przedstawiciele
naszej gminy: burmistrz gminy, radni, dy-
rektor stęszewskiego muzeum, nauczyciele
gminnych szkół itd.

Najlepsze prace uczniów z każdej gmi-
ny zawisły w Muzeum Rolnictwa. Z naszej
gminy najlepsi okazali się: Jan Wiśniewski,
ze Szkoły Podstawowej w Trzebawiu (I miej-
sce – kategoria szkół podstawowych – klas
1–3), Ronald Łaniewski, ze Szkoły Podsta-
wowej w Stęszewie (I miejsce – kategoria
szkół podstawowych – klas 4–6), Olga Ko-
czorowska, z Gimnazjum w Stęszewie

(I miejsce – kategoria gimnazjum). Laureaci
trzech pierwszych miejsc otrzymali nagro-
dy z rąk burmistrza gminy.

Drugie i trzecie miejsca zajęli: W katego-
rii szkół podstawowych, klasy 1–3: Jakub
Jankowski – SP Modrze (II miejsce), Miłosz
Foltyn (III miejsce). W kategorii szkół podsta-
wowych, klasy 4–6: Krzysztof Buda – SP Mo-
drze (II miejsce), Magda Gierko – SP Modrze
(II miejsce), Kamila Kowalak – SP Modrze (III
miejsce). W kategorii gimnazjum: Damian
Spychała – Gimnazjum przy Zespole Szkół
Specjalnych w Stęszewie (II miejsce), Nina
Świłło – Gimnazjum w Strykowie (III miej-
sce).

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
w szreniawskim Muzeum
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Z uwagi na wartość artystyczną wyko-
nanych prac przez uczestników konkursu
komisja postanowiła uhonorować dyplo-
mem i nagrodą książkową następujące oso-
by:

Szkoły Podstawowe (klasy 1–3):
Weronikę Grelak, Trzebaw
Rafała Kozłowskiego, Trzebaw
Ernesta Sowińskiego, Trzebaw
Kacpra Rząsę, Trzebaw
Sebastiana Wojtkowiaka, Trzebaw
Katarzynę Pospieszną, Trzebaw
Macieja Maciejewskiego, Jeziorki
Kacpra Figasa, Jeziorki
Weronikę Hejman, Strykowo
Kacpra Danielewicza, Modrze

Szkoły Podstawowe (klasy 4–6):
Aleksandrę Piechocką, Jeziorki
Karolinę Kaczmarek, Jeziorki
Iwonę Mieszała, Jeziorki
Adama Tyniora, Modrze
Weronikę Jankowską, Modrze
Annę Hejman, Modrze
Karolinę Ignaszczak, Modrze
Julię Dąbrowską, Modrze
Dominikę Skórnicką, Modrze
Joannę Urbaniak, Modrze
Filipa Kozaka, Modrze
Dorotę Dobrzyńską, Modrze
Mateusza Kempę, Modrze
Dawida Nowaczyka, Modrze
Natalię Kąkolewską, Modrze
Macieja Łukasika, Modrze
Emanuelę Ratajczak, Modrze
Joannę Kąkolewską, Modrze

Szymona Bielawskiego, Stęszew
Monikę Matuszewską, Stęszew
Wojciecha Nowakowskiego, Stęszew
Dorotę Leśną, Stęszew
Lenę Marciniak, Stęszew
Mateusza Sworka, Stęszew
Katarzynę Kociembę, Stęszew
Joannę Nowacką, Stęszew
Teresę Tomaszewską, Stęszew
Norberta Kmiecika, Stęszew
Filipa Łakotę, Stęszew

Gimnazjum:
Alicję Bartkowiak, Stęszew
Paulinę Jankowiak, Stęszew
Darię Ambroży, Strykowo
Kornelię Mruk, Stęszew
Danutę Cizio, Stęszew
Darię Nowaczyk, Strykowo
Martę Haremzę, Strykowo
Annę Kowalak, Stęszew
Jakuba Kontka, Stęszew
Marka Tondera, Stęszew
Justynę Szymańską, Strykowo
Annę Kolendę, Strykowo
Paulinę Til, Strykowo
Barbarę Buksalewicz, Strykowo
Julię Kowalską, Stęszew
Julię Kempę, Strykowo
Magdalenę Maciejewską, Strykowo
Annę Kowalak,
Marlenę Budziak, Strykowo
Agnieszkę Bartkowiak, Stęszew
Martę Balicką, Stęszew
Doceniając wkład pracy i poziom arty-

styczny prac zbiorowych i nieformatowych,

komisja wyjątkowo, odstąpiła od regulami-
nu konkursowego i postanowiła przyznać
nagrody:

Annie Tomczak i Klaudii Jankowskiej,
klasa III, SP Modrze

Annie Jarmaczyk, klasa IV, SP Modrze
Sebastianowi Bródka, klasa IV a, SP Mo-

drze
Annie Szajek, klasa IV b, SP Modrze
Adamowi Starkiewiczowi, klasa II, SP

Modrze
Julii Nowickiej, klasa III, SP Modrze
Krzysztofowi Grobelnemu, klasa IV d, SP

Stęszew
Martynie Fabiś, klasa IV a, SP Stęszew
Zuzannie Jankowiak, klasa V a, SP Stę-

szew
Monice Wojciechowskiej i Julii Gielnik,

Gimnazjum Stęszew
Florentynie Miecznik i Magdalenie Zapor-

skiej, Gimnazjum Stęszew
Natalii Hałas i Aleksandrze Ratajczak,

Gimnazjum Stęszew
Agnieszce Krupkce, Weronice Połka, Ma-

rii Pietruszyńskiej i Dominice Matuszew-
skiej, Gimnazjum Stęszew

Magdalenie Zamkowskiej i Wojciechowi
Woźniakowi, Gimnazjum Stęszew

Zofii Grobelnej i Magdalenie Klonowskiej,
Gimnazjum Stęszew

Adamowi Boguckiemu,
Wystawa pokonkursowa prac uczniów

z gminy Stęszew ma miejsce w Domu Kultu-
ry w Stęszewie od 28 października do 31
stycznia 2009 roku.

J.Z.

18 października odbyła się w Stęsze-
wie uroczystość, podczas której
poświęcono Dęby Pamięci oraz od-

słonięto tablicę pamiątkową ofiar zbrodni ka-

tyńskiej. Ta szczególna uroczystość zorganizo-
wana została w ramach programu „Katyń…
ocalić od zapomnienia”. Jest to inicjatywa po-
legająca na posadzeniu w parkach i skwerach

całej Polski ponad 21 tys. dębów upamiętnia-
jących każdą z ofiar zbrodni katyńskiej.

Inicjatorami posadzenia czterech Dębów
Pamięci w gminie byli członkowie stęszew-
skiej akcji katolickiej. Uroczystość zgroma-
dziła wielu mieszkańców, którzy chcieli
upamiętnić ofiary zbrodni sowieckiej.

Cztery posadzone dęby oraz pamiątko-
wa tablica poświęcone zostały przez pro-
boszcza stęszewskiej parafii ks. Jana Małetę.

Odsłonięcia tablicy dokonał natomiast
burmistrz gminy wraz z członkami rodzin
ofiar katyńskich.

Następnie przedstawiciele lokalnych śro-
dowisk złożyli kwiaty i zapalili znicze pod
tablicą.

Katyń – ocalić od zapomnienia…

Pamiątkowa tablica, a w tle – dęby pamięciKsiądz proboszcz podczas świecenia pamiątkowej tablicy
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W specjalnie przygotowanej akademii
młodzież deklamowała wiersze poświęcone
pamięci wszystkich pomordowanych przez
Sowietów. Ks. Małeta odczytał natomiast
nazwiska mieszkańców ziemi stęszewskiej
i okolic, którzy zostali zamordowani w obo-
zach na terenie byłego ZSRR. Byli wśród
nich: Mjr Tadeusz Obrębowicz – ur. w 1885 r.
w Stęszewie – pilot, Powstaniec Wielkopol-
ski, zginął w Katyniu, Kpt. Józef Szyfter, ur.
w 1894 r. w Stęszewie – pilot, Powstaniec

Wielkopolski, zginął w Katyniu, Kpt. Leon
Teuschner, ur. w 1907 r. w Stęszewie – le-
karz, więzień w Starobielsku, Asp. Florian
Pluciński, ur. w 1909 r. w Stęszewie – poli-
cjant, zginął w Twerze, Asp. Michał Szczer-
bal, ur. w 1892 r. w Kamieńcu, zginął
w Ostaszkowie, Kpt. Paweł Szyfter, ur.
w 1894 r. w Dopiewie, zginął w Katyniu, Mjr
Stanisław Wolnowski, ur. w 1893 w Kona-
rzewie, zginął w Charkowie.

J.Z. Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców Stęszewa

W ostatnią niedzielę października ko-
szykarze UKS’u „Dwójki” Stęszew
wzięli udział w Turnieju Koszy-

kówki o Puchar Dyrektora GOSiR w Komor-
nikach. W koszykarskich zmaganiach
udział wzięło łącznie 7 zespołów. Zawodni-
cy ze Stęszewa ostatecznie zajęli wysokie III
miejsce, choć zabrakło tylko odrobiny
szczęścia, aby stanęli na najwyższym po-

dium. Najwięcej punktów dla drużyny zdo-
byli: Patryk Madaj i Marcin Waselczyk. Po-
nadto Patryk Madaj (kapitan zespołu) zo-
stał wyłoniony do grona najlepszych za-
wodników turnieju. Warto dodać, że
gościem specjalnym turnieju był znakomi-
ty koszykarz – ośmiokrotny mistrz Polski
w koszykówce – Adam Wójcik.

Klasyfikacja końcowa turnieju:
I miejsce – UKS Sportowcy Dwójki Poznań I
II miejsce – MKS 1 Września
III miejsce – UKS Dwójka Stęszew
IV miejsce – Pro Basket Komorniki
V miejsce – MKS SP 6 Września
VI miejsce – UKS Sportowcy Dwójki Poznań II
VII miejsce – SP 56 Poznań

J.P.

Turniej Koszykówki

Drużyna UKS Dwójki Stęszew Pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników turnieju

Patryk Madaj jako wyróżniony zawodnik turnieju odbiera nagrodę z rąk Adama Wójcika Wyróżnieni zawodnicy turnieju
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B ieżący rok zgodnie z decyzją Sejmu Rze-
czypospolitej Polskiej został ustanowio-
ny Rokiem Zbigniewa Herberta. Bibliote-

ka stara się przybliżyć czytelnikom twórczość
i życie poety. Wojewódzka Biblioteka Publiczna
i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu wspo-
mogła nas, realizując projekt edukacyjny pt.:

Spotkania z Panem Cogito, dofinansowany
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu Herbert. Aktywnie
uczestnicząc w realizacji projektu zaoferowali-
śmy naszym czytelnikom dwa spotkania lite-
rackie: lekcję z Panem od Poezji oraz konkurs
recytatorski pt.: POD NIEOBECNĄ GWIAZDĄ.

Dodatkowo wszyscy odwiedzający bi-
bliotekę mogą obejrzeć i przeczytać okazjo-
nalną gazetkę.

Lekcja z Panem od Poezji
20 października gimnazjaliści zgroma-

dzili się na wykładzie profesora polonistyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza – Pio-
tra Śliwińskiego, który w przystępny sposób
opowiedział o szczególnych zasługach Zbi-
gniewa Herberta dla kultury polskiej, o war-
tościach ukazywanych w jego wierszach,
o „Przesłaniu” zapisanym w poetyckiej for-
mie oraz o wpływie tej poezji na postawy
moralne Polaków.

Konkurs recytatorski
28 października miłośnicy sztuki słowa

przybyli na konkurs POD NIEOBECNĄ
GWIAZDĄ. Recytacje rozpoczęła pani Mag-
dalena Gibczyńska, dodając otuchy młod-
szym artystom. Następnie głos zabrało ko-
lejno 9 gimnazjalistów – wygłaszając wier-
sze i prozę patrona konkursu. Po
wysłuchaniu recytatorów do pracy przystą-
piło jury (w składzie: Jan Janusz Tycner
– WBPiCAK, Barbara Bawer – Dom Kultury
w Stęszewie i Anna Krupecka – Biblioteka

Publiczna w Stęszewie), które ustaliło wer-
dykt i wręczyło nagrody zwycięzcom. Najle-
piej zaprezentował się Michał Kuźniarek
z Gimnazjum w Strykowie, który będzie re-
prezentował naszą bibliotekę na finale kon-
kursu w Dopiewie.

Anna Krupecka

Spotkania z Panem Cogito

Prof. P. Śliwiński Uczestnicy konkursu

I miejsce

II miejsce III miejsce

Słuchacze podczas wykładu
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Jak co roku jesienią w naszej gminie od-
bywają się Drużynowe Mistrzostwa
Szkół Podstawowych w Tenisie Stoło-

wym Dziewcząt i Chłopców. W tym roku or-
ganizatorem zawodów była Szkoła Podsta-
wowa w Stęszewie. Reprezentanci szkół ry-
walizowali w dwuosobowych zespołach
– w grze deblowej. Najlepsza okazała się
drużyna gospodarzy, która wywalczyła
dwa złote medale.

„Złote tenisistki” – Joanna Furtak i Wero-
nika Sikora, „złoci tenisiści” – Minkisiewicz
Łukasz i Paweł Pietrzak.

Oba zespoły będą reprezentować gminę
Stęszew na Mistrzostwach Powiatu w Teni-
sie Stołowym. Życzymy dalszych sukcesów
sportowych.

Klasyfikacja końcowa
I miejsce – SP Stęszew
II miejsce – SP Jeziorki
III miejsce – SP Modrze

J.P.

Tenis stołowy

Tegoroczne obchody Dnia Edukacji Naro-
dowej w Szkole Podstawowej im. Janu-
sza Korczaka w Strykowie miały miej-

sce dnia 14 października. O godzinie 10 bu-
dynek szkoły był już wypełniony
przybyłymi gośćmi, rodzicami, uczniami
oraz pracownikami oświaty, którzy tego
dnia zgodnie z wieloletnią tradycją celebru-
ją swoje święto.

Pani Dyrektor Jolanta Kalinowska-Skrzy-
pek powitała wszystkich obecnych, by na-
stępnie oddać głos tym, którzy przygotowali
na tę okazję program artystyczny. Filip
Ignaszczak –uczeń klasy II, który prowadził
uroczystość, zapowiedział występ pierw-
szych artystów. Już po chwili na scenie poja-
wiła się grupa przedszkolaków, przebranych
za Smerfy, wzbudzając tym samym uśmie-
chy na twarzach zebranych. Dzieci, przygo-
towane przez wychowawczynię – p. Ewę

Durczak zaprezentowały się w wesołych
wierszach i piosenkach o tematyce jesiennej.
Maluchy sprawiały wrażenie, jakby przed-
stawienia były dla nich „chlebem powsze-
dnim”, choć wiele z nich pierwszy raz wystę-
powało przed tak dużą publicznością. Ich
występ zakończony był uroczystym aktem
pasowania na przedszkolaków dzieci, które
dołączyły do tego grona we wrześniu br.

Następnie na scenie pojawili się ucznio-
wie klasy II, którzy pod okiem pani Genowe-
fy Spurtacz oraz pani Dyrektor Jolanty Kali-
nowskiej – Skrzypek przygotowali ciekawy
program artystyczny z okazji Dnia Edukacji
Narodowej. Znalazły się w nim m.in. piosen-
ka „Szkoła z baśni”, słowa wdzięczności dla
nauczycieli oraz wierszowane plany na
przyszłość. Po części artystycznej pani Dy-
rektor złożyła życzenia i podziękowania na-
uczycielom i pracownikom Szkoły Podsta-

wowej za ich codzienny trud wkładany
w kształcenie i wychowywanie młodego po-
kolenia.

Obchody Dnia Edukacji Narodowej za-
kończyły się poczęstunkiem dla pracowni-
ków oświaty, przygotowanym przez Rodzi-
ców uczniów szkoły podstawowej.

Ewa Durczak

Dzień Edukacji Narodowej w Szkole
Podstawowej w Strykowie

Reprezentacja Szkoly Podstawowej w Jeziorkach

Uczestnicy turnieju wraz z trenerami

Reprezentacja Szkoly Podstawowej w Modrzu Reprezentacja Szkoly Podstawowej w Stęszewie

Grupa przedszkolaków, przebranych za smerfy
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Wpołowie października w miejsco-
wości Racot na stadionie hippicz-
nym odbył się Finał Mistrzostw

Wielkopolski w sztafetowych biegach prze-
łajowych szkół podstawowych. Stęszew-
ska sztafeta po zwycięskich zmaganiach
gminnych oraz brązowym medalu na mi-
strzostwach powiatu poznańskiego awan-
sowała do wojewódzkiego szczebla zawo-
dów. Na imprezie finałowej zmierzyła się

z najlepszymi sztafetami z całej Wielkopol-
ski. Ostatecznie uplasowała się na 22
miejscu w gronie 40 startujących zespo-
łów. Drużyna stęszewska wystąpiła
w składzie: Furtak Joanna, Plewa Magdale-
na, Czajkowska Katarzyna, Maćkowiak
Kinga, Wyrwas Marek, Kozłowski Marek,
Czekała Olejniczak, Olejniczak Piotr oraz
Wałęsa Kamil.

J.P.

Finał Mistrzostw Wielkopolski
w Sztafetowych Biegach Przełajowych

Paweł Skonieczny, Konrad Kozłowski
i Marcin Konieczny – to trzej gimnazja-
liści, mieszkańcy Trzebawia. Dlaczego

o nich piszemy? Ponieważ są to młodzi chłop-
cy, którzy zachowali się jak dorośli, bardzo od-
powiedzialni ludzie. Wracając z treningu
w Stęszewie dostrzegli przy drodze kobietę,
mieszkankę Stęszewa, która potrzebowała
pomocy medycznej. Pomimo faktu, że osoba
ta zasłabła i leżąc przy drodze czekała na po-
moc, żadna z przejeżdżających osób nie za-

trzymała się i jej nie udzieliła. Dopiero trzej
chłopcy wykazali się współczuciem, wrażli-
wością i odpowiedzialnością. Wezwali pogo-
towie, a kobietę okryli własnymi kurtkami.
Ich interwencja okazała się nieoceniona.

Fakt, że tak młodzi chłopcy wykazali się
troską o ludzkie zdrowie i życie jest godzien po-
dziwu. Niestety dziś rzadko się zdarza, aby
można było liczyć na bezinteresowną pomoc
innej osoby. Przykładów na ludzką znieczulicę
nie trzeba długo szukać. Kiedy inna mieszkan-

ka gminy, cierpiąca na rzadką chorobę, obja-
wiającą się zachwianiami równowagi, dosta-
ła ataku na ulicy, osoby to widzące nie tylko jej
nie pomogły, ale także śmiały się podejrzewa-
jąc, że osoba ta jest pod wpływem alkoholu.

W obliczu takich zachowań, jeszcze moc-
niej należy docenić zachowanie trójki gim-
nazjalistów. Otrzymali oni pochwały i wy-
różnienia od dyrekcji swojej szkoły, a także
dyplomy i upominki od burmistrza gminy.

red.

Bezinteresowna pomoc gimnazjalistów

Pod koniec września w Pile odbyły się Pół-
finały Mistrzostw Polski w Szachach.
Wielki sukces odnotowała Bogna Czer-

wińska – uczennica trzeciej klasy Szkoły Pod-
stawowej w Stęszewie zajmując wysokie V
miejsce. Swoim znakomitym wynikiem
awansowała do Mistrzostw Polski w kategorii
do lat 9, które w marcu odbędą się w Łebie.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

J.P.

Kamil Wałęsa tuż po wbiegnięciu na metęReprezentacja Szkoły Podstawowej w Stęszewie Stęszewska sztafeta w pełnym składzie

Bogna po wręczeniu nagród (w środku)Bogna w czasie gry

Bogna w Mistrzostwach Polski



WIEŚCI
STĘSZEWSKIE

28 7/2008

KONKURS NA NAJŁADNIEJSZĄ ILUMINACJĘ ŚWIETLNĄ POSESJI LUB SKLEPU
Burmistrz Gminy Stęszew ogłasza konkurs dla mieszkańców gminy
na wykonanie najładniejszej iluminacji świetlnej posesji lub sklepu.

Specjalnie powołana komisja dokonywać będzie oceny wybranych przez siebie posesji/sklepów
oraz przyjedzie obejrzeć każde z miejsc, zgłoszonych do konkursu przez właściciela danej

posesji/sklepu, bądź też osoby, które uważają, że dana posesja/sklep godne są nagrodzenia.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w konkursie proszone są o zgłaszanie się do Urzędu
Miejskiego Gminy Stęszew pok. nr 21 lub pod nr tel. 061 819 71 36 do dnia 5 stycznia 2009 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas imprezy z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy, dnia 11 stycznia 2009 r., w Stęszewie. Zwycięzcy konkursu o powiadomieni

zostaną stosownym zaproszeniem.

I N F O R M A C J A
W ZWIĄZKU Z BARDZO DUŻYM ZAINTERESOWANIEM
MIESZKAŃCÓW, INFORMUJEMY, ŻE RADCA PRAWNY
PRZYJMOWAĆ BĘDZIE W KAŻDY DRUGI I CZWARTY
PONIEDZIAŁEK MIESIĄCA OD GODZ. 16.00 DO 18.00

W BUDYNKU URZĘDU GMINY

Ogłoszenia

Hydraulika, kanalizacje,
rurociągi, konstrukcje stalowe,

spawalnictwo,
usługi koparko-ładowarką HDS,

szamba

tel. 0782 652 454, 0728 837 451

Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 0501 527 719

tel./fax 061 813 44 54
(porady prawne, sporządzenie pism,
umów, reprezentacja przed sądami

oraz innymi organami)
Rynek 32A, 64-000 Kościan
ul. Polna 9, 62-060 Stęszew

Wyprzedaż mebli sosnowych
Stęszew, ul. Lipowa 6

tel. 061 813 41 66

Sprzedam suknię ślubną
(gorset + spódnica)

po profesjonalnym czyszczeniu.

Uszyta na zamówienie z białej
tafty inteligentnej.

Rozmiar 38/40.
Bardzo lekka, wygodna.

Dodatki: welon.

Szczegółowe informacje
pod nr tel. 0604 395 943

Wyprzedaż mebli sosnowych
powodu likwidacji firmy
Stęszew, ul. Lipowa 6,

(nad gazownią)
tel. 061 813 41 66

Sprzedam Fiata 126 p.
Rok produkcji – grudzień 1998 r.

Stan dobry
tel. 061 819 58 02

tel. kom. 0607 942 813
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Ogłoszenia

BELANA
Praca inna, niż zawsze! Poznacie nas dołączając do nas

Jeśli lubisz rozmawiać, lubisz kontakt z ludźmi, pracę niosącą wyzwania, nie znosisz rutyny i nudy,
Jesteś w wieku do 65 lat. To właśnie Ty jesteś osobą, której poszukujemy.

Zapraszamy do pracy w telemarketingu w Buku przy ulicy Przemysłowej 3
oraz w Stęszewie przy ulicy Kosickiego 17.

WYBRANYM KANDYDATOM OFERUJEMY:
– Ciekawą pracę w prężnie rozwijającej się firmie,
– Pracę w miłym i dynamicznym zespole,
– Dobrze zorganizowaną pracę,
– Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
– Wynagrodzenie uzależnione od wyników (stała podstawa oraz system premiowy),
– Udział w szkoleniach

Kiedy się zdecydujesz prosimy o kontakt Tel. 500 004 965
CV + list motywacyjny prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: belana@belana.pl,

bądź aplikacje kierować na adres firmy: Belana s.c. ul. Przemysłowa 3, 64-320 Buk.
Na CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy
dla potrzeb niezbędnych do realizacji rekrutacji /zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883/.

Nasza siła wynika z potencjału naszych pracowników.
Dołącz do naszego zespołu!
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Ogłoszenia

Najserdeczniejsze życzenia
pięknych, niezapomnianych
Świąt Bożego Narodzenia,

które przyniosą radość
i wzruszenie oraz wzajemną

życzliwość i optymizm
w nadchodzącym

Nowym Roku wszystkim
ludziom dobrej woli

życzy
Koło Terenowe

Polskiego Czerwonego Krzyża
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Urząd Miejski Gminy Stęszew
ul. Poznańska 11
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00
centrala – 061 819 71 20, 061 813 40 11
sekretariat – 061 819 71 22
fax – 061 813 42 87
www.steszew.pl
urzadgminy@steszew.pl
burmistrz@steszew.pl
Geodezja – 061 819 71 49
Unia europejska – 061 819 71 25
Leśnictwo, Ochrona Środowiska,
Rolnictwo – 061 819 71 25
Budownictwo – 061 819 71 26
Zamówienia Publiczne – 061 819 71 41
Drogi – 061 819 71 41
Obrona Cywilna – 061 819 71 35
Obsługa Informatyczna – 061 819 71 35
Skarbnik – 061 819 71 28
Księgowość Budżetowa – 061 819 71 31
Księgowość Podatkowa – 061 819 71 39
Podatki – 061 819 71 30
Komputerowa Ewidencja Ludności – 061 819 71 33
Urząd Stanu Cywilnego – 061 819 71 29
Działalność Gospodarcza – 061 819 71 33
Obsługa Rady – 061 819 71 36
Promocja Gminy – 061 819 71 36
Komunikacja i Opłata
Transportowa – 061 819 71 32
Radca Prawny i Gł. Specjalista
ds. Administracyjno-Prawnych – 061 819 71 42
Ubezpieczenie Społeczne Rolników – 061 819 71 40

Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół
ul. Poznańska 11
tel. 061 819 71 37
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Poznańska 11
tel. 061 819 71 24
czynny: pon. 8.00–16.00, wt.–pt. 7.00–15.00

Zakład Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
ul. Mosińska 15
Czynny jest codziennie z wyjątkiem wolnych
sobót i niedzieli w godz. 7.00–15.00
tel. 061 813 41 82
Awarie sieci wodno-kanalizacyjnej można zgła-
szać przez cały tydzień, 24h na dobę pod nr. tel.
061 813 42 21, 061 813 41 82, kom. 0604 806 068

Pogotowie gazowe
ul. Mosińska 12
Awarie sieci gazowej można zgłaszać codzien-
nie pod nr. tel. 061 813 41 69

Pogotowie Energetyczne
ul. Wojska Polskiego 1 – Stęszew, tel. 061 813 43 95
Opalenica (24 h na dobę), tel. 061 447 90 00

Straż Pożarna
ul. Poznańska 11a, Stęszew, tel. 061 813 43 98
ul. Bukowska 2a, Strykowo, tel. 061 813 45 31

Policja – nr kom. 0660 907 885
ul. Poznańska 19, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 43 97 lub 061 813 59 97
Przez całą dobę można dzwonić do Komendy
Miejskiej w Poznaniu pod bezpłatny nr tel. 997
R. Urbanek – kierownik rewirów dzielnicowych:
0605 192 906

Muzeum Regionalne
ul. Rynek 8, 62-060 Stęszew
czynne codziennie z wyjątkiem poniedziałku
w godzinach: 10.00–14.00
tel. 061 813 40 12

Dom Kultury
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
czynny: pon., wt., czw., pt. 9.00–20.00
śr., sob. 9.00–15.00
tel. 061 813 40 71
www.domkulturysteszew.com.pl
domkulturysteszew@wp.pl

BIBLIOTEKI

Biblioteka Publiczna w Stęszewie
ul. Poznańska 11, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 40 92
czynna:
pon. 12.00–19.00
wt. 8.00–15.00
śr. 12.00–19.00
czw. 8.00–19.00
pt. 12.00–19.00
pierwsza sobota miesiąca 8.00–13.00
Filia w Będlewie
tel. 061 814 50 17
Filia w Strykowie
tel. do szkoły: 061 813 40 52
Filia w Jeziorkach
tel. do szkoły: 061 819 60 87
Filia w Trzebawiu
Filia w Sapowicach

ZDROWIE

NZOZ Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzin-
nego „Medicus” s.c. w Stęszewie, ul. Piotra
Skargi 22, tel. 061 813 42 61.
Gabinet czynny: od poniedziałku do piątku
od 8.00 do 18.00 – porady i wizyty.
Świadczenia lekarza rodzinnego są udzielane
także w Dojazdowym Punkcie Lekarskim
w Jeziorkach, ul. Ogrodowa 1 – od poniedziałku
do piątku.

Opieka lekarska poza godzinami pracy przychod-
ni tj. od 18.00 do 8.00 oraz w niedziele i święta:
Wyjazdowa – pogotowie tel. 061 866 00 66.
Ambulatoryjna: szpital w Puszczykowie,
ul. Kraszewskiego 11, tel. 061 633 65 00
Pielęgniarka środowiskowa – od poniedziałku
do piątku od 8.00 do 12.00 – gabinet,
od 14.00 do 18.00 – środowisko.
Zapewnia ciągłość leczenia przez całą dobę
w ramach nocnej i świątecznej wyjazdowej
opieki pielęgniarskiej – tel. 0606 241 687

„Medicor” sp. z o.o.
Stęszew, ul. Piotra Skargi 22, tel. 061 813 42 61
Udziela świadczeń specjalistycznych w zakresie:
ginekologii, chirurgii, laryngologii, neurologii
i ortopedii.

NZOZ Ośrodek Zdrowia „Strażak”
w Strykowie, ul. Bukowska 56, tel. 061 813 42 91.
Gabinet czynny: pon., śr., pt. 8.00–16.00
16.00–18.00 – porady telefoniczne pod nr. kom.
0606 288 458
wt., czw. 10.00–18.00
8.00–10.00 – porady telefoniczne pod nr. kom.
szczepienia: wt. 16.30–18.00, pt. 8.00–9.30
wizyty domowe: codziennie 13.00–14.30

Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
„PROMED” Piotr Roguszczak
Stęszew, ul. Reya 6
tel. 061 813 56 03, kom. 0606 892 161
Gabinet czynny:
pon.–pt. 8.00–18.00
Lekarz przyjmuje pon.–śr.
Gabinet: 8.00–12.00
Wizyty domowe: 14.00–15.30
Gabinet: 16.00–18.00
czwartek:
gabinet: 8.00–12.00
wizyty domowe: 14.00–15.30
dzieci zdrowe (szczepienia): 16.00–18.00
piątek:
gabinet: 8.00–14.00
wizyty domowe: 14.00–15.30
Nagłe zachorowania: Dział Pomocy Doraźniej,
Poznań, ul. Kasprzaka 16, tel. 061 866 25 35

Pediatryczny Gabinet Lekarski
ul. Laskowa 15
tel. 061 813 46 04, kom. 0501 463 008
przyjęcia płatne: poniedziałki i środy: 10.00–
12.00
piątki: 16.00–18.00
Orzeczenia lekarskie powypadkowe bezpłatne
dla szkół i przedszkoli gminy Stęszew.

Informator miejski
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NZOZ Przychodnia Specjalistyczna
„ JAKUBOWSKA – MEDICA”
ul. Kościańska 22, 62-060 Stęszew.

W związku z ograniczonym limitem porad,

należy dokonać wcześniejszej rejestracji

telefonicznej pod nr tel. 061 813 50 19

dr med. Jadwiga Rejmaniak specjalista
laryngolog i foniatra
ul. Narutowicza 19, 62-060 Stęszew,

tel. 061 813 41 59

kom. 0603 599 016

Gabinet Lekarski Medycyny Pracy
lek. med. Renata Turbańska
ul. Ślusarska 2, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny:

wt. 15.30–17.30

czw. 16.00–18.00

Rejestracja: tel. 061 813 44 38

kom. 0606 629 783

„Zdrowie” Praktyka Pielęgniarska
i Położnej – Czaplińska, Ignasiak,
Niedźwiedź, Sikorska, Kowalska s.c.
ul. Piotra Skargi 22, 62-060 Stęszew

tel. 061 819 54 39

Mariola Czaplińska – położna środowiskowa:

tel. 0693 743 875,

Agnieszka Ignasiak – pielęgniarka środowiskowa:

tel. 0605 951 205,

Halina Kowalska – pielęgniarka środowiskowa:

tel. 0600 971 102,

Anna Niedźwiedź – pielęgniarka środowiskowa:

tel. 0600 631 917,

Barbara Sikorska – pielęgniarka środowiskowa:

tel. 0504 821 566.

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Medyczne Laboratorium Diagnostyczne
„DIAGMED”
ul. Reya 2/4, 62-060 Stęszew

tel./fax 061 819 51 06

Gabinet czynny:

pon.–pt. 7.00–15.00

sob. 9.00–11.00

Lekarz Stomatolog
Iwona Zantkiewicz-Bajerlein
ul. Poznańska 4a, 62-060 Stęszew

Gabinet czynny:

pon.–pt. 10.00–20.00

sob. 10.00–13.00

Gabinet Stomatologiczny Katarzyna
i Artur Bartoszek
ul. P. Skargi 22, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 44 53
kom. 0602 706 945

Indywidualna Spec Praktyka
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Dla Dzieci i Młodzieży
Barbara Kucharska
ul. Szkolna 1, 62-060 Stęszew
tel. 061 819 54 07
Godziny przyjęć: poniedziałek: 13.00–18.00
wtorek: 8.00–13.30
środa: 8.00–13.30
czwartek: 13.00–18.00
piątek: 8.00–13.30

Pracownia Techniki Dentystycznej
Anna Borys
Odpłatna naprawa i wykonywanie protez.
tel. 061 813 44 80, 061 842 70 97,
kom. 0693 139 499

Gabinet Dermatologiczny
lek. med. Jolanta Rosa
ul. Wojska Polskiego 6
62-060 Stęszew
tel. kom. 0507 023 607
Gabinet czynny jest we wtorki w godzinach od
16.00 do 18.00. W pilnych przypadkach,
po uzgodnieniu telefonicznym, także w inne dni
tygodnia.

Rehabilitacja
„FIZJO+” Maciej Rychlik
Strykowo, ul. T. Kościuszki 20
tel. 0508 272 577

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Luboniu – filia w Stęszewie.
ul. Janusza Korczaka 2, 62-060 Stęszew
tel. 061 813 48 32
Przyjmuje: psycholog, pedagog, logopeda.

APTEKI

Stęszew, ul. Poznańska 3, „Pod Orłem”
tel. 061 813 42 54
czynna: pon.–pt. 8.00–20.00, sob. 8.00–13.00

Stęszew, ul. Chybickiego 13, „Pod Słońcem”
tel. 061 813 48 61
czynna: pon.–pt. 8.00–12.30 i 15.00–20.00
sob. 8.00–13.00 i 18.00–19.00

Punkt apteczny „Aspirynka”
Strykowo, ul. Bukowska 56
czynna: pon., śr., pt. 8.00–16.00, wt.,
czw. 10.00–18.00

SZKOŁY
Gimnazjum w Stęszewie, ul. Szkolna 1,
tel. 061 813 41 47
Szkoła Podstawowa w Stęszewie, ul. Poznańska 25,
tel. 061 813 41 92, 061 813 43 55
Szkoła Podstawowa w Strykowie, ul. Bukowska
Gimnazjum w Strykowie, ul. Szkolna 10,
tel. 061 813 40 52
Zespół Szkolno Przedszkolny w Modrzu,
ul. Kościuszki 14, tel. 061 819 57 72
Zespół Szkolno Przedszkolny w Jeziorkach,
ul. Parkowa 7, tel. 061 819 60 87
Szkoła Podstawowa w Trzebawiu, ul. Szkolna 1,
tel. 061 813 52 09
Zespół Szkół Specjalnych w Stęszewie,
ul. Wojska Polskiego 18, tel. 061 813 40 96
Przedszkole w Stęszewie, ul. Skorupki,
tel. 061 813 43 45

POCZTA
Stęszew, ul. Poznańska 21, tel. 061 813 40 25

BANKI
Bank Zachodni WBK S.A.
Stęszew, ul. Poznańska 6, tel. 061 813 53 06

Gospodarczy Bank Spółdzielczy
Stęszew, ul. Rynek 11, tel. 061 813 47 86

PKO Bank Polski
Stęszew, ul. Poznańska 20, tel. 061 819 75 00

Usługi Finansowe Partner Banku PEKAO S.A.
SEIG POLSKA SP. Z O.O.
62-060 Stęszew, ul. Poznańska 3, tel. 061 819 53 95
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